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N 1 a o

nnnvn 'iwb:! nn::j kqkd nu/iipn nbnpb inDTn “idd'? hth Kinnn

nn‘i\z;n n^np mmpn nn^iiin nrxu/ n'7K b^ \i;'Db

b\u mi^vy'iDn ik nmuD^nn npiD‘’v nmj‘»'’jvnn nn‘’D n'^nn .it

KDKD “’n Dn’’KyKyD it n'7np ^

7^ nvi '7 nmji'-ípD üiu/d n^‘i:\n mn
nPK — Drn'7‘173 “T^vn Dmn‘»n nbnp *

71:7 nQ‘’n nnny *

7^ nnmnn lynu/u;

innn Dn '7 ‘iDiD'i pnu; ,mKnn nrr^ iu;ipvu7 ^^b nPKi

.ntn nDon '7^7 uDin np‘>y n’’n'’ynn

?2"p 1300 riKynj .Dowin 20,000 nrun nKii:7n inmw ,kdkö nn‘’‘’vn

nn vn \:7 iqdd .n:i‘>‘i
'7 n‘’nnT?3 -n‘’)3n‘i 7o"p 120-^1 i:)DD‘iin ‘7 nnnyn

Dmn*’ 2,600 lom ,n‘’yKjn in'’pnu7 ‘iü‘’a '7
.i:7j 3000-D nüipnn nmKD

n‘7K ^

7^7 D^Don .nnnK mnipnn ínyn:) ik rnn\:7n njnn'7 ‘i'7nin Dnnu7

ni nDon D‘’^'7Da n'7K b\u orr^nim .2,0300 Kin ni nm vonn mn k^U7

ti'’‘’nn b)j ni ny nn’’’i nb^n 0^7*1 ^*5 ^n^m np‘’yi:^

nojDn no o^U7 noino n^npn ni n^'^vn nooinn n'’Oin‘’n

.nKi\yn "^^^b d‘’jiu7 ‘’nuu/n Dn‘’nn'’yn nn*>'7VQ ‘7^1 on^iy nKonn

n’íU7’’b?U7n nno 19-n nran n^'^nnn .1748 njU7n nnou KDKDn nb^npn

.1846 njiyn nn:inj nbw ninipn mb\p p noon no .no^nnn n^‘Ti:o

.Dn‘»mnu7n orDH’’ nnn DonKU7 nKni ,‘’?d'71V iKy*’ V2:in lo^

n'nnb'n n^^innn ro nüipnn nb^npn niD pD ^^^7 (i:)i3’’'7) nnn'’ nnn

Don D01.T no‘’yy onjnn Kon nipnn no o '7 .1 848-n OAJinn nomu7n

n*’‘’n nnnnx o b]u iok no ^vb (uo‘’'7) non’’ nnn .nonu7n b'^nb KSKnn

n*iU7nn nnon .n:\D non n'7np
^

7^7 nnn ,0000 ony,, ^yn qy'7 ('7Kijny)

.(ntn nnon nu7 '7y ninn Knpj ook nnn„ nnn\yn noK ^nn) .nmnnKn

vn^w ny ,nnv nmKn nony onn:)\z7 Donom 07nipn onon Donto

nonyn bvj ni^non ^n nx nnnnn njin ,Donn 4 '70Dn ,nT noy v^b

bvj oobn ,nKnnn id^t mbv; o Knxnn nnn no 19-n nxnn n'^on

Anoonn nmty’’ b\u n^njD onio nnn,, nnnnn nnio rD*>jn bKmvj nnnnK n
nx .n'iKD nnn n‘’n'7’’n n'7nu7n ^yn da no no nxnnn nnn .nnonoDn

“’O ‘7y nDnin nx nyoon ‘inoy»K .n'’JDnan niKOonn‘»j‘iKn lynn •in'7nu7n

n



vn’’ Du; ,T>'’n 3"v onapJia'? "avi kío íik aty i889 .KSfoa n'^npn

n^Kina pny i"! ua .u/tti Vkq") iwnu? n ijmn maann kod tik

.K3K3P mn’n naon nna ny p’aon

‘^Kiv’ muK b\a Ji‘7iK’T'Ki nmnn nnn’n n’njnn ^naioi myi nnn

n\yn .K3K3 nVnp nai un nnx ntyn n nn 19-n nKnn >n‘?\y3

.^Tap nu;K"in uuyn onajipa cjnruyniy nnjjnn n’nn mn nn un nnx

nnrr’n uaa rrnpjn mjT’yn,, naoa uuyn luyn'? rjiun unajnpna mtya

."n'>Dpn’in“nKn

,myypn bojo nmn'> du; •’wjk ny bw Dn''bys nnau íjuabu' 1303

.K3K3a naij’n riK i^ap ik niVuty

nm ’‘7ya ,n’>‘7Kiup‘7UJ’K n^niy "lanua “laua nxnp iinn

,in nny ,D'”U73in yiypn ’^ya b\p lan an .itn n‘7npn ua dk mai

.nmmn aipn T>n ,it a’yaiy amjna ^D’Kan

mrua 4-i ’nny nau rua mma 4 ‘p'^aiy ,n^npn nVninaiy naun

•laiy nmain nma'>‘7n nm nana anva aiu D\y kv’ "miK,, aao nn
.nt nau nna ain'?'? nnua riK in'ru; nnm ai

nn ’j^aiK .nninnau; mi’tyan pan nnm K’n tix Kaxaa na’um

nna‘?a n’a’u/nm \yaian n’an Q’KyT’ na’iy’ mnai "ama '"^ya,, mKi'?

,K“inia ntyp mnu by nannn ‘7 ama
n‘7‘?p riK K3K3 mm wnn K^iy uyna myyKin aViyn nn‘7a ay

apbna rniy annin anu/inn bif nnaian un nmmn .nuniyuiNn

pna npin inanK\y pimnuK cimnu? ym .a’ujuuuna apVna ,n'>'7inp

mnu7 nm mát nn noian nn piaV aua'? ani ,myn aVa kvoj nKian

.nmmn nVnp"? nn
unj unnu; p‘7na’‘7n unn nno'j’U? du/t” í<3Ka mn’ bv/ amatb

amm nmx nnK nvn .m’i'iiann’? n”UJ iKnn k"? nanK naipn iiyna

ny “iK
‘

7ni K'in uuyn uiy’nn uiy nvai ,ann bu; ’opnmmKn mmn
"uVn n„ mjuyn mmnonn bu/ nyn ana nxnp .aaa aniK lyjn — ‘i’yai

nu’a unj k3K3 uan am .a’^Kiup'puj’Km nmnn ra nbiaipa nnn
i'^iy paa nnua pmin aiyinn .^Knu'’ vik'? Dn’'''7ya nuuya anjioK^

.K3Ka Th' Kin tiK ,1920-a n^yu7 ,a'’aK-‘7na nnum
np'jn bv nan nanyna iát ,yiypn “^ya nan ,nyiK ^bv^v3 n'inpn ua

•VnKn luaa

m TiKn .ntn naon munjn p'in pn nmnn b'‘vb uyu ona arntyun



Q’Tinnn n'’’’UD''uuD n^jinja nn‘7n ,D'>nyn “psn KKEin ‘jkh^’ mv
mÍ7npn rm‘?inn r’jivnn u/’k '7d‘?’i nmuD’n'? m’nn mp

.n'7iAp

‘7U; nm d’ju^ d'’‘7qj miDv'b nmn pn “iu/bkdj “laon "np’>n

Q’^irijn ^3 DK tiDKU? ,131301 p’ni mia ,KaK3 i’^’ ,11'? (K'^m) min’ •~\

iT njmu/ai nu;np n'^npV ni^i i’ nta n’pn ‘7 133 nwa’Ki nm m’pu/a

.n’‘73 n’‘7y K’an ,inin3 n’n k^u; ,’juu;n nynn nnu ny namiiy

na’ nn^in Kaxa ’u/np nar'? nao miya it inai nayniy pao i’k

11-I3 T1 mpm ,n3’n i’Kiipa miy‘7 n’nn’ nm "laoni nnn’n nn nK

•KaKaa iniinnty uny ’jaV n'^iy

na Vyi ’"i jiV min’ n niata i"? ii’3t ,nT iKian m^T nao"? ij’3t dk

.nanan i‘7i minn iV

N\y>\y
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n3i?p»m a'jipn nan'ja nas np

rnwna mr n:ws'i‘? nsn 1718 .imnnsnm 3i2?’n n’tpsi

•Tn lanoa .^í?a’n apr bv iminc 'jv nannn is"? iirpa 'd Tvn '?tr n’ac^i

Dipaa oniiTn iDoa n^n ,i736*a tisjíp ipsaa ]3si .Dipaa i’n’n niiTn nr

.nnaa is mra í’nin

'•’üjs nrijnonn naa s’xin'? .rpn ^^3 ina hm D’iin’n ^s D’aipinn on’

mD„n ’a’ai ;as^Dsso’’Da mn i\'?'>bv nya ,i882-a ;nBian nsa ,i830-a rn’ar

.(D’BO’iiaip nsiap nna amn’ 2 ‘?r nnssin) 1919 "p^n

n’snaa .PTíin n’ipynin inoan ^y nnp mpan pi.t *?ip nnons ipp

nana .nispcmaa mnaira nsaa nnr ipoyna mry-yiynn nsan bv njwsnn

r’jya) npKB’JO ni’naa nanai maa ntsa opinna i‘?‘?n rn ona paiir nnn

omino naa dpt Dni.T (.ayaa yie: s^ nt oipa spin 1830 nsaaaip ,t”sí’



nimrr’na pw ,D’aTO'n o’^yoD ,mypip ’iain di OiTra rn .nvn^'a

.mnpa^ ,D'’:a‘?'? .niTp'? ^’dddd'p

i'?a'>p TiPKa ,1748 naipa ’aw"i nnsa moi: np'npn .nvnpn ims
ar”nnV TO’nn rs'? Eszterházy 'ixmooN rns nrinsn ^saa nion ana 's mn'
iZ’D r’i tíPS 11X7^1 ,a7y ivrinV ,ra'?y-n’a ’pn'? ,no3a-n'’a maa'? ,na

,Dmy2?-D’7iya- ,it Vi’ nnT’aaai ,D3n loo na ypap np'?n nn^n n‘?’npn mina /iai

.lain 7ipana lapinir ,m:7pm nnoian iiaia

,QnDiya ma’n ’a-xna mnn .ptpxan n"nn .1739 n:íra 7iy moi: sipnp-man

nioa^i .iT’Txa la nns ,n’aaya n‘?’nn lanai D’'?ipiBnBn .’sxan iria’an is aaip:

.nmaina

.D’^in-iT’a ,77y'7 i850‘a .na’pn sipnp-mann

n:nsn:) "O’ira mnx„ -.navnir d”Px'’Sid nnoiaa nr’Dxn n'?’npn

; "D'’^in-7ip’a„ ,"D’‘?T’'?an„ ;(’inan m n'? .Tn mmxa nsipna .1824 nitra

,"p730Tnan„ .üpptíj pya ,(i9-n nsan nioa lapw n’rs na’i'?iy) ;"p7s-'?yiD„

,D”)y D’TaVn'? mty ,(rn'?rn nnsiyaí’ mty írnn'?! p^io'? n’n m-ipsnü)

,"a’7ina'mKsn„ ,(naxVa‘’^ya D’nn’a iian^) ."laann 7ia„ mán ,(i886'a

.7iyi ,(1887 npya niiasni) "mia-mns,,

ain ’"y 18466 nas^a íjn: ,i844-a imiaP i‘?’nnnip
, n 0 1 a n n ’ a

,no3an-n'>a niai -imo .wapn*? npa^n ns mn ,'’tmBDS -lain ,nnnxn bvi .ír'?

amsa laia) .inxn ’jd'? iiao nyap: na’an p™ .n’aipna pr: nb’npa naa rn

.aiivp Dipa ’iis 7S1P3 D’a'3*mTya n’Piyn naipai .(o’aa’ia mw 7iy is’oin anr

.ypa “iioa? xain

.lyma-’na ra? d 3 rn i'^’a la^a

7psaa aaa y>Dia laais' .lama pns’ n hm 'b '?i? iicxan naa .D’^aa

inán bpibbst 'i'?n papa r : p’sí’ d^ist Pinxip npaan la .1745 naipa

,(n"apn BUBjnn) "papa-n'?a!r„ ;Dnp'’a ,cnBO naa ta’na? ,(r'xpn—x"apn)

"minp 37713,, '?ya ns? n^anaa nippa lay sp ,"í’X7a'’í’ nny,, ,"n3ina'’75a„

,n’733in ’3a7 'ír nB’ox ,ca7 aa inrna ,i844'a lypxBa 03’B27 pamn on3B "i

.n7a DPip’p D’yainn pa^ omnn j’a d’Vb’h^ n3iiaa

nia7pnan i'’niy7 '?'?3aa? ,^137 npin ,(i850—1846) (ns'?) ii’^ 7í’iBS'>t> n

nan^a nya .d’Viob o’ysax 1733 Bip3a iym3 x'? airx ,Dipaa omnn oy 7oano3

.T’íP 7’ya n’nip xasn-n3na'? i^ni ,D’77ian oy ir^ aan nn7tn ,(1848) nraaipn

naaí’ 7sy3 i849 ri3ira ,77an pan anx .D'’anií’^ 7iTy ’aix3 oa-' dx3i

730 ya? nana pa*? X7p3 i850 n3a7a .(7aas7^ 13 7y Bomx 'i'oa) D’a77n

•J



D2>3 '>VTü iini’ 1JD3 hkV K’sin 11’^ .n'? nsinai n’U3in3 pD’iia i'? ixs’ on

Vir icnvs ,a"3y ühopjib'? ds^s nxipjc^ ,is’n3 n ; (i847) n::n-t3

... 'yas '1 ) an nnx na^a 3i .unin .Tnu? .a^rn '?ssi iwau> n

Dipa riKi ,mmn na lar*? npooj an na^a 'i ima nns ,1906 maa
.D’p’T isi^a 3nn

n Va 133 ,r3’a 'lOi’ 'i .o’aDn >Ta^n3 m3n3a .rni.n aipas nyír nn’n 's

Tinnn ,(1827 ixno) p’» D"ma Da3 i’3s “la n"ia dk oisn'? s'’3na ,'r3'’a naa

.1838 niaa isid nnn ^a n''ia3 yain laai ,Q”ioa lai 'S3

np’tnn s'ja .naipna n^’np mop ,nV’npn la niap nsi3p na-is ,1875 n3a3

.n3'?3 D’ia' a'an xps ,7aya

lay naipnan nsi3pn *?a nasi3

-ma ,(1876—1880) i”'7p naa n 3m
.nni3in^ D"3an‘7 "a'Du: mia„ ns a:

.in'i’np n'iaa inans oy

ns'n

,D’na ’3a nm i8i8 n3a3 133

.mm ISO n’3 .ai'ia ,ai 1331’ .a

n3a3 .n3'’ia3 D'’3iasm la mna .’aia

n3a3 ima nan oy .n’n33inn nsan ns

D3 13 na'''?1 'bbo D"’33 t-lDin 1826

D3nna pasin mn las ,ii‘?3 na’a

mi’ misai n’i33inn noa'i minn ns

.im ns Tan

n33nna D’pnsn Dn’33 na'? ana’a ,"D’nn„ ,D”m iso-’na aj 'B3 i’n

npia'ian mipB3 ,1862 niaa a‘713 ni 3sa .nV’npn '?c’ 0"iTn33 “iin ’iia’^'?

.*1013 D"’3 bo ,n‘?’npn '?a ’aam iBon-n’a ix3 ,a”p‘7 nasa ,a”aipan

nb’npa 3i is nna
,
11’'? i'iibis’’? 3in ’"y i840 n3a3 i3in iBon-n’3 ii3pn

niyispan la'ia ,ii3pnn ’b*? ,n'?'?3 B’iia’‘?n n’33n Nagykanizsa n't’3sp'’3S3

.n’iayn nBan iia’'?i i''3n b3 ,a”'?'?3n

o"n’3 ‘?n3a‘? n3an3 i846 n3a3 .o"n’3'? p’^a n”333 '?nin 1845 niaa

.11’^ .'? 3m
.1851 nia >1103 ama nnB3i n’3aT o"n’3 1303 innan nan'?a ms

.n’n'?aaa np3Bai3 o"n’3 “la’p n3a nnisa .ma'm 510 loian n3a i859 n3a3

p’5p naa 'i



1B013 1899 nii?3 .DH’aVn 412 1,131 mn’3 yu?n i3 rn 1894/95 D'>iia’i>n nnP3

.1929 ly í>iys^ TíPan o".t’3 .iiD’n o"’3 bv m3iöi,i mn’sn i'?

inyiVü’ 131 ,"D'''>n”f’y„ .miriiaVn nTS3i ,'D3 íhim naoiisa ",i3’>!y'„ na

.D’ia'ía

,’ODnimiN,i írn'? ani3”ir *ií< bv ,Dipia3 'D3 n^n,i ni'7''yB

.’inn 0133 ,^JS33 ’iririi ’ii’s,! oiuipn ny3 ,1904'3 ,noi3 ,ii'’S'’33inTniis

.nrm.i niyiiriii ny nwxn ’i,iis írni,! ini’ mnisa nBipn3

rsiy ,.iyaw ins ,,ií?3 atya mV”a '"t 'sa iinVy 1862 niraiy .r’x'?

.n’naia m‘?'’'>a n’^irn’3

.n’Tna 'b ’HiTa 20 i^B3 niiainn D'?iy,TnBnVa3

nian'fan 'r.ty ra

niiy3 ip’ya ,,n3i n’irx.i nib'>yB,ii ,Dn^iyB3 nnoia,i i3’tya,i nan'ia,! ins

1011 1932‘3 ."iTO’iB ,i3’3K„ 0013 lyiin-nyiin ix3 ninix 1931 n:?y3 .1930

^n.i lar iniX3 .D’i3n 120 .iniao’ .nniii,!,! nnnsn.i tí* •’aipai 'i’io.i

.’nita,i*’TysTiiVBa 'B3 nap 1933 njoi3 ."i’ysn lairn,, oi in'?iyB3

nsnyn

1939 nioia .nnwiBa 'b ’iin'’ 311 íViPii 1938 nioia .T’^onn ’pm ni3py3

i3yi,i ,iii3'’3Di 'B bv lyiin .'i .iB^onn b'v n”D3 'iBiy*? nDn oipao 'b nnsin

ins D’oya pi iiin ní^sa ..ii’sipiSB apini .ni’iaB np^n ,nii3y niaipa^ is3a

.nanVan

niina'? 1V3I 1I ,,iSipn ’3itrna o’ins ra nsy: ,1944 3’3S3 psxin o^io’d.i oy

flIlPIS^ 1^3in DOiai Nagykanizsa nT’lSp'nKlBI Sárvár IsniNlTBO? tlO’l

.ntn N^i

6—8 b^oo? ,:"3n’3'7 3’3oaoi nooi3 ion Dpin ’sa oiiin “lO' n^irn n’snaa

•íPBi 2,800' Ts ynn monn iDoai na^Bon la a’ii,T di ik31,i lonV .ni3ini

aniiTn iX3in lat piB iniS3 .,i”B3 nii3y‘? o’i’ysn 'biü lo^ii ar n‘?’nn3

iiypi3 n’ipp D”iry iim .i'^n^aV ,D’1”i Dna’a ,n‘?Mp,i naiya nas pi D’Tasn

•’ipya í>y .iiaiann n’isiin iTdi^oik,! di ,iiy'’SBn niaon ^y nisiin nna Bino‘?

.losa miip 16*^ 11T21 ,i'>i'? nan^an ins id ^013 layin ins mxiix'Ti ,nia'’'?sn

,nmi ’iya d’ii.t^ ninn ,iyaa 3yi 1^30 D'’iin'>ni naio*a n3Da ,Tn id'13

la’pn Dii n’^n3 iVb’D D’XBiin ;n’nn’ .iioira ib’3i3 nn’n .ina ans ixmo’

.nn'?i'’V liya



D'>sjn xVai nra ,'>a-'D '?3 tí> nipnn-n’aa is^aai iD’in ]a ixsin ’jv ysasa

D’mínas'T bv mnvn m’n’ .]iTa ovo d’T’ss'? nnVa^ nn’yn .Dní^í?3 d”-)D’:c

.D^ian las? ’SDn bv mxnn ,D”ir»a ,Dna s’sin'? DOTSiiaa nn'?5^j

51 pi ,nana T"’a oir'? irm .rwix^ manp'? loiain 'ar nV’nna

.D^na nxiri oam .naDop ysaa maoaa ,n‘7ainn ta i'?r: 's mn’a

Dl nooi pi ,nKiiya nDOi .iVeian ’i^^n apr n ,nsipn nmxa 's í>a’ nai

.ainaoao ^xa’a '~i r’^^

ns lap’ip D’nnnn .inna nansm n^’npn .a‘’’s 500-a 's'? nrn nan^an ms
>‘?'>ni napa nana t"’a .ra‘?yn-n’a ns pi ,^a^a nn’pn mm iám ,a"3.Ta

.ra'?yn-n'’aa o’snpn minn nec

nximn nnm ’a) ms iiram ann rVy Pa’p n‘?’npn “im n’mn nninan ns

.a"ms^ rnnm 7S ana na ma^mi ,Dipaa na’m’ lO’ xin Sopron inaim '?m nan

1946 ipaaa .nnns nixisí’ onina nmn’ an ,Txa nanni narn nVnpn

,3i7‘‘? DiDoa iT i949‘a .(nanoH nin’ ds 7n’ nxiaa) ,anin’ 470 na laa:

.Dni/T 50 pl na m 1971-ai 150 1692-a ,289-p 1953-a



nun nvo 3*»n

,m’Dynn .a .k Dmopins n^’np '?n:> nms ps'? nay lyna na‘?tt' i"n3nnir3

33n ,nttn nns nira 3"nsm3 ,xsxd p"p3 n’iasn m333n os'? ia'ipa3 nn3

Dl i5n’3 iTn min3 in^ni i3'7ai ,nT’i3n n3n83 r’osns? ,3ic-nö p"p bv

rv„ mm na'?n nx lo” i'onn n3ty3i ,Dmn3 n3’U’’ ‘7iTi .ni’jirn ma3n3

my273 lynipn ma’"? mnx D’Ta'?nn nx írsn i3 ,’aayn D"n'>3 mn3^ "D”n

.''‘?iímy3-i'>3„ :X3p:r •>3i3m-Dip o"’3’7 mmne mrna*? mm bv rmmxa

rayim"? ‘7mnm ,D’am ónixa nVaipa niian miaya ponon xV xm ,m3

'?t33 ’Ji’sn 03131P3 y>sin .o’am ónixa o’Tai ny oip3^ nVmnnc? ni:i’sa

noja xin .o’am omx b's nmuin '’aan bo bz' onan nx lasy “ly nVyni

; mya ntaina mmnn nnmn nspim^ naxnia ni:i’s naia imury-i nx nman'?

oiir omn orxr m '?3 ti.: rsm xsi-> ,n’DpniDnxn nnnm oaaa ni:i’sn

n'>^'?iana onin ^y naia nian'mnai' n’3i'?mn niii’xn oy nViys fim’ty'? nnrox

anty ,n’am ónixa niyni aV-roix unn mn .nui’sn nysiyna nnm^ nma/

.iVx rya niDptyna moi’ mn
nspnna na: V'st lys^ia r’ü2^'i3'?’T i"mn xm inam nyom mnx

npin ^33 nin^sn amnn'? o’mn Pa^ xnp la "nimPn Pn„ iimm nsmn

.iT nna ]ys”ii ooin ,fnnD3ma o’jixm •"y oinn xnp Pip oi xm .tiyi

.nan ma py lann nmiJin nan 129 :nxsinn

nmp,, oa’ai "írs main nnnxnn,, nx xsxoa io” ,-1^1 xp on ann Pax

ninirp finosnP nmm nnn'’P n:is "xnp Pipa,, .it .nioaP nmiaa nns "oixP

.^naatiPpa ntPi ann .laanP ny xsa inx aaa pn ,013 .na iianPi "rnnan,,

.anaonsa i"om njiya "rnnan,, Piy oninpn nns: maim

nnrxn niP’ysn nx pmsn ,inixma nx nyny nipoio-mPan niopnnn

.P"ST .v'onn Tiipma n"33 aPmPnaa nosn



mmn ’Vni ny n’an 'imi ic^pa ty’na n»‘7E> lav r^’aa imnrr mit? ityna

ni’»Tn n'j’npn .í?!yi ontryn p py n’yn sBssa n'7nin n'?’npn ns .nnuina

rsn TS .’in’T '>‘73 írnTya*? oasn'? T>*7y n’n .i"3si 3^3 nnsi ins nci imK

mn bv i:nn3 .nmpn n’yn Dniopanon nnn ’is’? itt nx iám'? yi
iT ^yi ,nmnn '7 nyni 32? ,na?x ‘7

i'? xiy: m’ysn ina nx airx ,tn’n

.x’>'?Dn'? D’3s nx lira an’sna ^y n‘7nn nmn n’a iirn aa^x ,n”ya

nojD'n’a pa^jx asoaa lixa nnxD maai n^ni nri’n xbxb a^’np

mana'? lyia mpa aVixi p’Vnj a^aan n’a'?a ^isa jar "jya lixa

i’naan naa^ anipy nt ní?’np3 aiyna D’m^ix’a D’ait
‘

7^13 n:ao nprnai ,miy

nmx imx npin n’aann ’Ta’7n .a’ysn aaa n‘7’npn nxsa imx ,r’isan ’^nnn

na’ca nn’PiB nn’n viyya n^’nn aa^xai minn ’ana ^y nWiiy iinT>a7ix'7

nian '7 D’asin onaT nyaa? inV’np .fixn '?Da rü’no d3i'? ix’sin •T’T’a^na’

— axrn pxa n^m ’aVa ina — na^x p’Vy lona pinái í’inx axii ’Ba ipx

’Ba xsr Dixin rax tryaia? iTan oma H’i .a^nn ip:p3 tip’ p’ 3iiTa'7 yr

a?npa xin n '7 na’x nnnn nan^a nx Dni '7 nry npirnair p^a^iai ^ni a^’x

iV n:p nt ’T'Vy .d’jd xiaiai nns rp x ‘7 naxn nxip nx ixapa .i”n nx

D’^B^ niD ^a 110 ny-r nptnn inva^’x o^ix ,"nnnx„n nx laa’oa^ omana

13 ipaxn wx aa^'iai a^sa ’p: a^x '’ib‘7 aa^xn nx iram na^x a’anoa ai

.an^ na nnaiyi nn'’‘7an ini>iyB ."ampn maa^a iaia’,,3 pn lasy nx nxntp

31 na latai ,nxtn n'7’np3 xsa ima^a'i loiana :'7’'7y3 nxt nxna nnx maiy

ia>xn nya? nx io’aa> í’‘7an la nixsp maya a’arj p-i ,pn3a moina nn^n

a’aan pn nniBO ,nT in’iiys nipaa n:a7 ma’y yanx ’nnx inxsai .pnai ma
xVi — ni:imxn apa^a nBoa a^ix .nix^ '>'73 nana' noia nan^ lyaa^ x^a*

nxn p'7n nx nm’n inianpya in: ,nxi inn'7sn nx — npnxia nnxi '''73

ima .tVx iB’an iTaii n^’npn ’aax na’x ,a7Tn ann bv ina^ nxt nn^xna

ni'’n‘7 pn nnnn nnpm'n *73 nax ,napB n'7a na miaa ^xa nnpwi nsnyn

B^ns:^ n^an na^a’ nan ia”pn3 naa ixn n’xin nax ,n’tí’'’í’ Qxi n^yaí^ nax

.n’VxntP’n naxn '7y an^an n’aa na nax



isxa sV .nau?
‘

7® nposn nsa V'st en nns nwo am bv im’OD ’nnn

isVa s’nn nsipna .xdss nV’npa mamn soa bv m‘7yV 'int .Tn’u? o’xnD an

n^’np nan ,iay27‘? V"st pi'*'? nira ann .stnsi snan bv rppon nx D’i’nn

nnx .i’sn an b^ laipa ’’x‘?aa mna -iinaoiB atni .pi^xoira:

r:nn'?iD-a ann nx a’tt^inV (1927) T"Bnn naipa o‘7mn o’Dipiaa D’paxai nriüabnn

.XBXB n^’npa ’o^xnn ann xoa ^'st a'íjsis '?kibw r

x’sin nniy»Ba .ira‘?ptrair nn^n a’"?!?!! ann in’a nair ,naiipn nV’npn

cTi 'j'riair "sioaa ’n’!,, óira nBo nx x^Ban iirnni ooniBan nxin am

’jxiaí’ n"w„ i:”m ,T-anDa ama’n naa vmx n’xirn nv .D’an ’a‘?in'?

ma'j’n bv D’pVn naa ‘7‘7iar "ma'?n as-m,, /'naia ^xiaa? mim,, ,"nBsaa

Biyaa nxiraiíi Q’Ton bvj ruBp na ."mBi mnaa,, Dipa mix aBO iai noB

.ax’iin’Bia-a a'jnrai apy’ aan nx i‘?a’pi nasy^ ms? no’ b"ir\ aan m’naa

^v a’^BU ‘?xiaip n s''njn aan ”n bv lysirn msiaip npi'?nani nin n‘?'’Bn

mi2?a tm’BB ’anx .nViyn la p‘7non xbxb a’ya imaiy ormira ’anxi? la na

m‘7’npn nnxa aaa tx ay innin ,a‘?Baan apy’ aan iinn laipaa ana: a"san

x'?'>a aiyx ,'ixsViBiBa a"’a irxa ^ly ua mn a^Baan aan .nrna nropniBaixn

inay 'la oyi innsiya ny am "rain aiyxa ,nxiun mjiy ay XBXB'a mpon nx

.DiPia iyTT>p "^y n^ia uam dip ,rn2'iK^



n»,n .H . 'n a*)n

(n-ípaiVo) TiD p"pn w'-ni n"3K

nu?a ’ai “pnin psin ain O’^^np ma piT’aa na ,a"trn i^s 'a ara

nmnn nnma D^TDian o’tr’sna .-no p"pa a"*!! i"as mnc’ ,a"’n r’DS'px tí’s

n:ira ^'st r’ü^'ps .mp^iPma'sa “pNia?’ miiK •>‘7’>ysi n’rnjaai

naa ,xbnb n’nnn np’npn p’f .r’Ba’ps ’2s ain ras^ kbxb -i'va D''ann

.(mp^i’^D) nma'D ]'”üw'px n:r n mo^n p’asn br

rmanraa r’ösm •’rxViBiDa min ’pnna'a mnyja la"? b''^ iirs nra n

ransa npia ^a ap msa nan ’íbp -íví mma my .nsia? nn’n inTps’ nmanm

•PB “rya a’iaiT’B ay i"inn bo v-f nna'yrü’ p’iar ly pb
‘

7ya i''3n pa‘?i

,V'ST P3‘?B ’ap pxip app '

7SS la'? ar ,ppa na’ya aVna-’P na'jna aj

s''D'’'?tp PB1D xa’ps? P’PKP 11X1P app na^i”? p‘?yn 3i pVy a^ra .a’jtt' paa

T’



ISID Dnnn ii’ny iisi no’ip na’ípa toí’i niaoKie '>"asi'>» p"pT a"n n"as

í?nin ann dji imx an’pi aa’n ^nin ián .dibixt d’jip itpí üvaa V'pixt

imanm im’p2> .nj ixt dVi3 .ixa imar i"ann V'st taTto a’^ n

inna ’aiay ]’aa niry:^^ ív vnm i*? noaiy maann í>a laya íbidi ayaa

rmpjpn ’b^ "O’Tia aian„ ns na’aí’a t> pb ^íib uaia .nain na’iP’rj bv

•\VK atya 'a ainaa nin vnaira -aa’iB’a mnaa aas inaira nair na laxii

D^n3a ns via*? na n’na ’Vya aaaa isa isa pír .n’n^a aa^ir^a ’aVw ra

.rvaiir ^a ns nnaa o’B’a nnrVaair ívVy aoaa

nx ba’j Diri (ixi aai ‘?y) no ap’nya a^’apa ia aana B'nn naira

airyj lar aaxi aV’apa rn aaair ’'?oi an n ir^im aaa oy aa’ inV’ap

n:ir 'iiair ’íbí' aa*? iiraaa nn ^ir ria imsa .laiaoxaB p"pa arn írsa

i’as) aao p"paax opiB «i^n na nsia aaa bxx y'st r’Btrpx nx n rax

nax a’a .D"nn ^ir iTaí>n (paanoiaia í>"xt opiB ira’a aira n 'ia aaa rir

iraa airraxa anaaa’ an^pa nx ao’i onina db aiabi" ^aana aaoí? ixia

aaa aa’pira naVir in’a^n bv anya inaana nxi Vnia ina’n .a’pai‘?oa

n'?aipaa ann ma’^ laa .Din o^ayB onx aaVir main naaV onaiiri

l’‘?’Bna aoiya aaV apiaa napia nnair n‘7’Bn ’anx nTauia na’irn ayiaaai

b3 DB o"ií'a ninioa anxa ivb aiyír D’myír onasa ’jb71 aya aan nvaira

n-^rasai aoia naca paa aa"? xaaia aia’^ ’íb"? .nmanxi D’iiirxa D’iraBaa

xnaoa (^bd aiyn') xaaia ’P’a aiy’ira aaa aay ni3BÍ> .n"xiaax yiaira

Dl’ bD .x"a n"ix aa*? '?bö aiBír ’jb'? .D’iria’Di niBoin db aiir ‘?3 aa’'7r

.aaa ’aina axa^ oyaa B’ia ina’ir’ dx »ix ,iasya D’TaVna ^a nx pia ’im'

á’iaai "niBoinair airaaa„i "aapxp ’aa„a ."aaiba.p bv axa napa laia’^ aaaa

i’a ina’iT’^ mi’aax .aaiir ama aia’V xi>i aia’í’a nipayna*? i’Ta^n nx

aaixa ix apiaa aiiatra aiyira nx ania ix D’apa Dipa arx? yoia Dxa .noia'?

oasi oaa '7a'7 jxai ina’ir’í? i'?a aoana .aiyira laia’V nx Voa^ x^ pa ,aaya

inix’aa axarai airnia di’ i*?’bx np"? xVi na xí) niaa n’jir airaa .rmaVn bv

.axai’axa^ yo’ir i’XBia isn*? ,aDia

17 1’a ,D’a’a'?na maiir ra aVana ,rBna ^b in’^Dira ,aí”Bna ’jb^ apiaa

paa i’aaa ’aaair u-ira ’a) aaya aiB’irn a’a x^ nab bsiv at nx ; aax ^a^ D’^a

aa^ — uair nx ,i’‘7B3 ap’: x'? aa'? ,’ia nx ,(aon xiair D’a’a^n axa öyaa

,xia maira ^y TP’ri^ Dno’^a nn^ D”n7 naí>^ irp’a o’anxa nx .raia nx ap’j

.xiair’a ir”a^ x^ n"ina' öppirai naia ^aa mi .'iai

Bxa xniri nima x:iir .nax Diira ni:na í>a’p x^ .aiyír a’a x^ inpas^



“inr iTH oxa Dnisa'! .j’tnn nioa msra mjn?D ií>’bs ’a ,,Tn

D’jvax n3’aní>i na’s^’n ’aiV crnpn irmaira ^a .uaa ?bn a’tnn ^aipan la

Di^ir DTP aima ina^a .maiaan irmaira nna^ nrjy nirmn in’aa ’a ír

in^’np ns .(m) nau iiir^a d’ídp nn^’ dv i’?''S81 imaíjn oy aam dis ^a'?

.nnTB yr x"? o’air ’iripa n: aanamra ^ax .tit’ nanxa

nia’irn ^aa na’an müaa "nia’ir’ ’p’tna,, mann nx lör s"in niira

na^iran V'xr r’tjsipx .x .a n iixin aan •mv nirxiair ,mann ..Tpai^Dac

IX Di’pn nniTBX nan’j ma’ir'' nann^i Dm.Tn írn’an iy nanan nniV’yB nx

mann oio’aV lí’an ir’ipn iiata nam nam mann niysaxa pai

.nia’iT’n ’aain nx ]nx^ ma D’aiir’i ómra i’^n nn’pi ,nia''ir'’ ’p’tna

‘?ir ^yiBíT lyin n"i'’'7 i"’n T”Dirpx .x .a am inai n"ynn niirn n^nnna

ní’nan n’oaan rmnaa aixi di xa>i ma ama .mpaií’oia'xa ^xnzr> mnx
mnxa ini^mB ."Vxair’ oya min iia’^,, xirirn '?y la mx nsam n’ir’Va^n

.D’paiVon '"y nvirnn maira namo ay i’iran ‘rxair’

ininx-p mn ani’ai anxi .aias ’irrxi D’raa naa D’xxar im’aí’n ima

Taynir o’^in p"pa a'm a"ax ,a"’n rmirpx my’^x omax m pxsn aan

.D’TaÍJn í^ir omir’ am xin dj

D«Tja ’riri npaxn omaan inirx oy n'?iin a"irn noB y^r panx Dim

nxiirr ,faxa nxxai rrrnaa ma .o’trmp ma oir na D’a’ naa anxVi pra^a^

i’Ta^n .x"D’í’ir opi^oa aan ^ir ira ,paa maa amn ’irxaa jaarm ^xiair m'?

nnn nn .mra Saix noran maa x^ií>’na xaim nrír bo D’iraBr paxair i’smyai

.paa maa "n,, pa’ir ,aBiD



,tw«8 Jirnp nou a^nna a'aan 'T»'?n n»n‘? ntrcj r,s vn dk

vna '?tr nnnitn mnjT; 's-Ps ai'sn'? 'fain

.'f"Sí la^np KD'pp a*i

nun .SBSB Tra niny nmo <Tn .ibio D"nnn bv hbj ,spKnpn mn tb

13 '^y iB’T iDsy Kin •lona'? oipa nspn yuyn iir-aa pn ,
1 “? nn’n xV c’aa bv

’nnBíya d'’:Í’ ’aiPB ,">:k iíp nnxa — ’ii’aa omn nanVir,, :ti» is^a

."poyn Qin: ’iy'fipai

0130 — n’jn: nna o’aint o’B'fX ntran ^av ,innnnir3 :T’‘?y onsoa

p'f’m ,niyya uaa o^nBn nainnn oi’a my .nnn o^aain bz' nnirian ’bV oixy

flita'f i:nn'? xnp Ta .nain i*? yiii’na ran^ mn oo’n .ryn ”:y pa inix

a"n3„n Vax "sor p taraa n:n p’ri’ miaya >'? ’nuiBniy pain nx,, ;mo?p ia

,ij'?2? xa’py'? :ixin '?x„ :tnjn imnn nx yinn ,naya imxa n3:o^ /'ibid

."i'fBia Típy3 T>ay "fx fiox” xin nar nxa myao^ p^noaia

n3ii ,nBoa O’jr nay — .xa’py n bz; ia’'?a pno’a i303 iixin ann nan

x'? nai mn nna .amaumfl n’ya naDa'’'?3'? “fina nrinn-ma '727 r'fya npn'?

r'fxa ,D’D’n ónixa nanan nx tpaz; .mypn ’Va'ian nao'an V'faa naa i^ nnnn

.naxn bz; nb't bn paB ^y nxna x^ o^iya Vax .o’T’ana o^irp oy paxnn'f

any "fa nn’ na'? m’x .pao'? n'^’a
'

7ya ,p’aimn inán inix 'ixiy nnx 01 ’

."ipoy ”0’? bv niaxnn ’aa’o Q’xna xí) nra pa^ya xnn nrn,, : xnaa myty

aityx x*? ’B pan’üantp p-nn nan bv ’aiT nx npiya ’a’nn,, : xa’py 'n lí^ nay

."T-D2nB3 ntn o'iiyn nx

paa ^na ’anna'? an pn samn xa’py n pixan ^27 innoan nnaxna pxi

.nia’an o’a27 n27y na'7a oimp ’mD’'?a x^x nnx nana pioy’ x^27
,
1^ nirsi

27nip i’.n i”n *73 .n’yra oya x^ix ppoy*? ínyn nx ina x"? lasy xin oa

nx iBn xin .B"y3 n"ann ’nBO n"3 bv nx yn’27 p’í’y o’naix .nmna p’y^

ma’ ^3 nyí> nya oyaa ina27a ^y np27i yap í>27 o’nia’V nipa"? niniyn lona

rny n’n27 poino ^3 ^y on .mann nx p’on^ nsn x^ o’npn nmnn ’a’a .naoin

lasy xin xSn .p ana niasapa x^ :nt p’aya lyon xa ^x — .lasy
'

7y x’sin'?

nV’npn ’a”ay3 rmy’oa í>an^ i'? i’n27 ,ni3nn nixyinn ^3 nx iBoaa no’3



nb Tní> nrs .(onn n’ö’a um iTH i<b "b”va ’ax, '’í’S'i2^'’n inán)

.nann no s*?s ins npb

'?3p‘? 310 .D"y3ttn 3nD3ir nnnn amp rn nn bo ,nasD

— ’nvT yiT„ .r3K mps ny nnionn la's .xpxnpa ’s^snn am ma^a ns r’py

m’iiiDpn D.Tnnnü3 mpoynnm na’sn nmaa^ ,nT ^y ’ax nsn na ny — nas

.inxpD nnna pioyí? imyia in^’np ’a^ix ViT

nma’^ ’ta nn ims oipna? p^ÍJia^ mnyn D'>x‘?a vn pna naVa? ,o"a?n pna

(Kii^snn) *Tmo3in ‘?a> a>man-n’3a na^ na^s ,
133^ ana dpt o’anaaa

.nnn pios)*? D’P’iaa D’a?iTBa o’paina rn o'riai

ny3'ian ima ims nop nan rnonna .sdss n^mp w ]i3pnn ns ipn sin

li3pn^ Dxnna .(n’amQn i'ya) "n’'n^is’3„^ n‘?’npn nx iisnV Tan'?! nnx

,Dman npiaa? na D'’nna3 nsos — d’sii pa’ '"y n^’npn P’py i'7m3’ ni

'>"y ma’n D’>m33n nsos .onan na?i'?a7i ana^ya naaman — n^m nsyiai

xin ’pa la ds s'7S ms >its’ n^mn nayian b^ pás .n'p’npn •>a?3s ^a

inTpy IS nmana nns nTDB '

7a’ nnpaa .mn33 n3’s nxyian .nia'7n3i D'’3m3

laoia nt nii .^3^ nisna n3Bnna? mpaP a^nn nan nsyian ratn mns i’y'?

T’T’í’y D’sVaian ipö pn nai D’Bmtpn ,D’3'>’nn pm nina^a^ onayia T'snb

.on'? D”mn ns nna'? nrna mar '>'7ya n'7'’npn Tan*? is D‘''in33n nsos^ ]n’3

!:"iTa Vn3a la^ii onaVs na ’"y !aa?'i3 sa’py n bv m3i3a?n rmnas

."ysis S3'p nsoa ,nTsn'’isT3a



KfiKfl *)>vsípi nmv/n yp nnbiJi

.D’tr'i^irn maura V’nnn m

larptt^ 'VaD .laa íjffs "iTona'na'>as„ n’ao .D’awxnn la^n lanas sí>

omya ’i’ía í>as ,n^yai 20 ’aa am ,16—15 ’aa i3”n lanas — .lai D.T^y

naíja ,na^p dihp la’a’a n’n s*? — .cpinaan Dí’iyí> D’D'”n2raa ixi: on .la^’ia

.D?ií>c> urán la^n ní> unasi ,i2ms laans on f .’avxn írvin

anns .o’aio D’ars lanV’npa rn ".rona-na’as,, ’íd^ aw nann la-inx

'’‘?yai D’iniona nnnK .•'aiDTim •'Bavn .o’mn’n nsOiT’na ’^niai amana

."n’ona'na’as,, bk la’pnc? an ^as .a’aia anw’ ano aai anaiaan a’nan

.anVíT lE^aniT nn^n f "n’0’-ia-na’as„i

B’Ji’x B^Ton .am^wn B’opmons .amn’ ’i’a ‘73 rn lan'j’npa

‘?3 laa ,Bn ^ax .B'’ao'>3iaip iV’dsi b''üo’'7X’sio .b’üO’xdxi a’ap’rs ,B'’arx'’D:si

;B’^nan B”3i'>nn a^aitn .annDa .a^ma ,B'’T’n'' vn ,n’'ni3inn rmn^n

,n’SD’S3asn ,n’x‘7’a'»osn .a^airnn ,B’3ain nnaanai aia-atp-^ya noia niTonn

an’niV’npaa ’aian amx isna n’mtan nBn’s nisixa — ,BT'>^S'’Xion .niarsn

.B’Tn’a pl iD'7p3 nVs mavyi nniawa .mocinn

B^aain inx n’n nta .i’n p a’^iti a’ars .nnaaina nriM t n^na niavs

.^'T an nns nu’a ann ,kbss n^’np bv naiD naa^ 20 in^aa? ’nna a^aonBan

p'irn'? '7313 tr’X3 hm ‘7113 na3i ,'’T>n’3 ^na ,313 '7na ,min3 '7na n’n sin

,n’3i’sn nviann irrn ns a^pa? pn xV .nanipn nxan ’n^ira naatp .maiyna

•B’anrxnn B”3i.’sn a’onaaipa nnnipn »ixi na '

7’yB n’n ’i^aa nrs^ as’nn xí>x

.XBXBa x^i .n’naama xV ,B’pn x'7 xm aa n’ai’s nyun m nna^i

.B’n’n’3 ,na’3B aa^a a’aiax i’mai’yn^i i’mx i3^n a’Ttia

n’*Vy B’nan nn’p bv rn’i'7n i’n aan hb .ima mx'i i3m^ nu^nann n‘7’npn
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önnek -a pápai autonóm orthodox Izraelita hitközség.

néX fkántori minségben eltöltött 40 évi buzgé és hliséges szolgá-

latéiért elismerésemet fejezem ki«

Budapest, 1931. évi junius hé 9.-> én.

A miniszter helyett:

Tekintetes

Lvy Lázár umak»

pápai izraelita fkántor.

Pápa .
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résemre — kereste ezt az si levelet — sajnos, sehol sem volt található —

,

szerettem volna ennek az si történelmi dokumentumnak a másolatát itt be-

mutatni.

Hálás köszönet illeti:

Dr, GYÖRKI IMRE ügyvédet,

a kiváló jogászkar egyetlen Pápán életben maradt tagját, aki összeállí-

totta 85 gépelt oldalon a Pápáról gettósított Testvéreink névsorát, amely-

bl megállapítottuk, hogy 2030 (kettezer-harminc) Testvérünk szenve-

dett mártírhalált.

Köszönetét nyilvánítok ezúton az Elkészít Bizottság tagjainak:

SISA ELIEZER

KOHN BÉLA
Dr. KARDOS DÉNES
LWENSTEIN SÁNDOR
GRÜNWALD (AMIR) JÁKOB

chavárainknak, akik segít készséggel elmozdították e könyv megjelenését.

Itt emlékezem meg a debreceni zsidó iskola nyugalmazott — arany

diplomás — tanítójáról,

STERN JÓZSEF-rl

es IIvérérl

SZEKERES IMRE (Budapest)

— a kapuvári orth. iskola nyugalmazott tanítójáról, akik hséges munka-

társaim voltak.

A hála szavai szálljanak Felétek kedves rokonaim, akik egy éven

minden leveletekben sok értékes anyaggal, drága emlékek felidézésével gaz-

dagítottátok e könyv tartalmát.

Hálás köszönet az Izráelben és külföldön él pápai Testvéreinknek,

akik elküldték elre hozzájárulásukat, és ezzel sikerült alapot teremteni

ahhoz, hogy Emlékkönyvünk napvilágot láthasson.

Legyen ez a könyv

a KÖNNYEK KÖNYVE —
és egyben

az EMLÉKEZÉSEK KÖNYVE.

Forgassátok kegyelettel és szeretettel a

PÁPAI ZSIDÓK EMLÉKKÖNYVÉT!

Haifa, 5732. Marchesvan 28. — 1972- november 5.

Boldog eml. Apám 70 éves halálozási évfordulóján.

187



UTÓ H AN G

A PÁPAI ZSIDÓSÁG EMLÉKKÖNYVÉT
nyújtjuk át testvéreinknek.

Mieltt e befejez sorokat papírra vetem, hálás szívvel mondom el

az áldást: HD ]r\m 'H HMK “jnn „Áldott legyen a Mindenható, ki

ert ad a lankadóknak”.

Hála a jóságos Teremtnek, ki kegyelmében nekem ert és kitartást

adott, hogy összeállíthassam ezt az Emlékkönyvet.

Nem történetet írtam, csak az Emlékek világába hívlak Benneteket,

feleleveníteni az ifjúság, a diákkor sok-sok kedves, felejthetetlen élmé-

nyét. Ami szép volt, ami jó volt: Boldogság arra emlékezni.

A pápai zsidóság életét kívántam bemutatni. Ennek a nagymúltú

Kehilának, az itt élt söknek, szüléink, testvéreink, hozzátartozóink emléké-

nek kívánunk áldozni, amikor fellebbentjük a múltnak fátyolát, hogy az

emlékezés röpke szárnyain viszatérjünk a múltba. Nem a nosztalgia vágya

irányította toliamat — csak az Emlékezés.

Emlékezzünk a múlt szépségeire, az id és a tér távolságában talán

megszépített életre, de emlékeznünk kell — bármennyire fájdalmat is okoz

— a nagy tragédiára, mely a pápai zsidóságot elpusztította . .

.

A zsidó lakossággal együtt elveszett a hitközség irattára, a történeti

írásbeli adatok, a jegyzkönyvek, — mely nélkül nehéz hséges képet raj-

zolni a múltról — megsemmisültek. A Biblia szavai irányt adhattak volna

az anyaggyjtéshez, miként írva vagyon:

„Kérdezd meg apádat, elmondja neked, öregeid majd elbeszélik neked!”

De fájdalom, a nagy világégésben elvesztettük apáinkat, hová lettek

öregeink?

Nehéz kutató munka után sikerült a pápai ref- egyház irattárában

lev zsidó vonatkozású anyagot megkapnunk. Ebben a munkában segítsé-

günkre volt Szalay Antal pápai történész, aki készséggel megkereste ezeket

a nélkülözhetetlen adatokat, és rendelkezésünkre bocsátotta. Ezúton is hálás

köszönetét mondunk nemes lelk cselekedetéért.

Nem sikerült megszereznünk Pápa egykori kegyurának, gróf Eszter-

házy Pálnak az 1749-ben kelt engedély levelét, amelyben megengedte, hogy

Pápán zsidók letelepedhessenek, hitközséget alapíthassanak, kóser mészár-

széket állíthassanak, kóser bort mérhessenek és megcsináltathassék az Ere-

vet (szombati határ-zsinór). Az Országos Levéltár Budapesten, a Széchenyi

Könyvtár, a Pápa Városi Múzeum, a Veszprémmegyei Levéltár — ké-
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mködött Lwinger rabbi a Cion hegyi rabbi tisztségét tölti be, Los Angeles

egyik kerületének kiváló papja a pápai Kraus Imre rabbi, London egyik

kerületének kántora a pápai Lwy fkántor unokája, Baltimore orth. gyüle-

kezetének kántora Baum Dávid — Baum bácsinak, a Chewra Kadisa nagy-

tudásu jegyzjének, fia.

A Bné-Braki panyoviczi jesivának gazdasági vezetje: Tornyos Krausz

unoka, ugyanennek a jesivának egyik legbuzgóbb talmudistája pápai szülk

uokája. A baltimorei litvák jesivában — épp úgy mint az Izráelben lev je-

sivákban mindenütt ott láthatjuk a pápai szülk leszármazottjait, amint buz-

gón elmerülnek a Szent Tan búvárkodásában.

Lobogjon a Tóra fénye és árasszon világosságot, amelynek segítségével

elérkezzék számunkra a

GEULA SLEMA.
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De nemcsak az Uj világ tanúskodik a pápaiak Tora szeretetérl, az Iz-

ráelben él pápaiak valamint az egész világon szerte él Testvéreink hsége-

sek maradtak ahhoz a szellemhez, melyben nevelkedtek. A jerusálájimi u.n.

belzi chaszidok jesivájának vezetje a pápai Dirnfeld dajan fia — a Pápán

Az új pápai templom Brooklynban
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A FÉNY ÚJRA FELLOBOG

Amikor a római légió vad katonái elpusztították Jerusálájimot,, a szent

várost, a szentélyt feldúlták, kialudt az örök világosság: a Tóra fénye. A po-

gány világ már halottnak tekintette a zsidó hitet — amikor hirtelen újra

lángra lobbant a Tóra fénye. Javnéban felelevenedett a zsidó élet és a szent

Tan új otthonra talált, hogy az isteni eszme diadalát hirdethesse.

A történelem megismétldött.

Kegyetlen kezek elpusztították drága Kehilánkat, megsznt a zsidó élet

Pápán — nincs már templom, nincs zsidó iskola, nincs Jesiva. Ámde az Égi

Kegyelem megengedte, hogy tanúi lehessünk a feltámadás misztériumának.

A New-York-i Williamsburgi városrészben feltámadt a pápai Kehila. Az

újonnan épült impozáns templom, a hatalmas Jesiva épület, a 600 személyes

leány Jesiva fényes igzolása annak a ténynek, hogy a Tóra fénye, mely 250

éven világított Pápán — újra fellobogott és hirdeti, hogy a pápai Kehilának

nemcsak emléke maradt fenn, hanem él valóság lett. Nemcsak a Jesiva hom-

lokzatán, hanem még a hatalmas autóbuszon is ott ragyog a felírás: PÁPA.

A pápai Jesiva Brooklynban
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lánya is megkapták a súlyos betegséget — és úgy legyengültek, hogy a fel-

szabadulás után 3 hónapig nem tudtak lábra állni. A felszabadító angol

hadsereg hozta számukra a megváltó életet. Az idközben Afrikába — Ke-

nyába került orvos fivérük, Zoltán sietett segítségükre és így kerültek

Ausztráliába. A kezdeti nehézségek leküzdése után megalapozták itt jövjü-

ket. — Éva ma már Melbourn városának elismert — kiváló divattervezje

— önálló ni szalonja ma a legkeresettebbek egyike. . .
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AKIK MEGMARADTAK... EGY A KEVÉS KÖZÜL

A Tzoltó Laktanyával szemben — a Bástya utca és Major utca sar-

kán lev kis földszintes házban — élt Rosinger Vilmos asztalos. Itt volt a

mhelye — itt nevelte 3 gyermekét: Lajost, Elzát és Zoltánt. Szorgalmas,

becsületes, derék mesterember volt, aki családjának — és munkájának élt.

— Az 1893-ban született Laj OS fia az apja mesterségét folytatja. Az els

világháborúból, mint arany vitézség! éremmel kitüntetett rokkant tér vissza

— és mesterségét nem folytathatja — mint kivitelezett — trafik jogot kap.

A Kossuth Lajos utcában, a Kohn Mór fszerüzlete mellett volt a dohány

nagy árudája. 1944-ben — a kivételezett hadirokkantat: internálták. Vitéz

Karsay ezredes mindent elkövetett, hogy visszahozza, de az akkori pápai

rendrkapitány megfenyegette, hogy ne is próbálja kérvényezni, mert is

oda kerül, ahová Rosinger, akiért exponálja magát. Vitézséged, rokkantsá-

god jutalma Lajos barátunk — hová lett?! Hozzád tartozóid még csak

azt sem tudták megállapítani, hogy hová kerültél — a nagy süllyesztben

Te is eltntél . , .

A rokkant hs édes Apját 80 éves korában Auschwitzba vitték... Csak

Rosinger Lajos húga,: Elza és kis lánya Éva maradhattak Pápán — mint

kivételezettek — mentesültek a gettózás alól.

Elza nagyobbik lánya, Zsuzsa már férjnél volt — egy bécsi orvos hit-

vese lett — a nácik ell Antwerpenbe menekültek — ahol várták az ame-

rikai beutazást. De Hitler átkos keze itt is utolérte ket. Belgium megszál-

lásakor Zsuzsit, mint magyart — megsemmisít lágerbe vitték, férjét, mint

németet internálták.

Elza és kis lánya Pápán maradhatott. Szálas! uralomra jutásakor házi
rizetbe vették, majd a komáromi Csillag erdbe kerültek — ahol egy föld-

alatti folyosóra helyezték ket, napi egyszeri étkezéssel. Majd átvették ket
a németek Dachauba kerültek — ahol még volt kenyér és mosdási lehe-

tség. Itt sem maradhattak — 3 napi keserves utazás után Bergen-Bel-

senbe irányították ket — 60-an egy vagonban. Csak az els napokban ju-

tottak kenyérhez 8 10-en kaptak egy kenyeret — késbb már az sem
volt. Csak vízben félig kiftt marharépa volt a táplálékuk, — ehhez is csak
egyszer naponta jutottak. A deportáltak nagy része itt halálos beteg lett

és elpusztult. Tífusz ütött ki a táborban — gyógyszer, emberi táplálék se-

hol. A halál árnyéka leskeldött mindannyiokra. Rosinger Elza és a kis
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Utoljára a kibuc tehenészetében dolgozott. Csak akkor hagyta el ezt

a munkakört, amikor hívták. Az általa imádott Haza szólította. És

indult. Utolsó útja eltt így nyilatkozott: „Csak egy út van elttünk: a

gyzelem útja! Hatalmas erk állnak ellenünk, de mi leküzdhetjük ket!”

1948. június 11-én ellenséges golyó oltotta ki életét.

A határtalan gazdag lelki felkészültség, jószív, bátor chavér em-

lékét a kibuc által kiadott Emlékkönyv rzi, de soha el nem múló kegye-

lettel emlékeznek rá szülei, akik egyetlen reménységüket siratják.

Értünk halt meg! Ifjú életét Erec Jiszráélért áldozta fel.

Legyen emléke áldott!

HSI HALOTTAINK:

STEIN ÁRJE

Stein Dávid kántorunk fia, a

Eelszabadító Háborúban, 1948

szeptember 23-án, 29 éves ko-

rában áldozta fiatal életét

Erec Jiszráélért. Fiatal fele-

séget és három hónapos kis-

fiút hagyott árván.

A Felszabadító Háborúban

vesztették fiatal életüket:

Berger AvroJvám —
Berger fakereskedö fia,

Katz Jen,

Katz Zoltán.

STEIN JÁKOB SIMON

aki Jeruzsálem felszabadítása alkalmával, 1967. június 6-án hsi halált halt.
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Az sök szent földién

Legyen emléke áldott!

Izrael Népéért áldozta fel ifjú életét. —

BINJAMIN KLEIN

1921. május 28. — 1948. június 11.

Az Izráelben él pápai zsidók veteránjának, Klein Fülöpnek a fia.

x\z édesapa Pápán született, ifjú korában itt folytatott mészáros mester-

séget és még ma is élénken

emlékezik a múlt század

végi pápai zsidóság életére.

— Késbb Wienbe költö-

zött, itt született Frigyes

nev fia. A fiatal diák ha-

mar kiábrándult a filozófiai

tanulmányokból és barátai-

val együtt csatlakozott a

cionista mozgalomhoz és

szívvel-lélekkel a gyakor-

lati cionizmus útjára lé-

pett.

1940-ben Izráelbe indul.

A Patria hajóval érkezik, a

magasból a tengerbe ugrik

— így menekül meg. Az

angolok Atlitba internál-

ják. Felszabadulása után a

Hermon hegy lábánál, a

libanoni határ közelében

létesült Kfár-Gileád Kibuc

tagjaihoz csatlakozik. Lel-

kesebb tagja nem lehetett

a mozgalomnak. Önéletraj-

zában a kezd évekrl így ír: „A boldogságomat akartam megtalálni, abban

a tudatban, hogy alkotok, építek a kibuc érdekében. Ez a gondolat adott

ert, hogy átvészeltem a begyökerezés nehézségeit. Dolgoztam, fáradoztam, de

a nehéz munka után is megelégedett voltam, mert hitem az Igazság gyzel-

mében a gonosz erk felett egy pillanatra sem rendült meg.”

Imádta a természetet, felkereste az arab falvakat, hogy megismerje

életkörülményeiket, tanulja nyelvüket. Tanulni: ez volt az életcélja. Szom-

júhozta a tudást, minden útra magával vitte könyveit.
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HSI HALOTTAINK IZRAELBEN

HALÉVY JÁKOB,

Lwy Lázár pápai kántor unokája 1928-ban született Pozsonyban. Már

14 éves korában együtt volt apjával — Halévy Jechezkiellel — a Ha-

ganában. Gyakran vették igénybe az ifjú futár szolgálatait. A rábízott

— néha életveszélyes — feladatokat hségesen teljesítette.

1945-ben elhagyta a szüli házat, 'a Palmachnál jelentkezett. A Ki-

neret partján, Ginoszárban volt a bázisa — fél napig olt dolgozott, a többi

idt a tanulással töltötte. 6 különleges tanfolyamon vett részt, mint osz-

tályparancsnok. A Jigál Álon

parancsnoksága alatt álló Jif-

tach zászlóaljban teljesített

szolgálatot, sok felderít r-

járatot vezetett az északi ha-

táron, részt vett Cfát felsza-

badításában.

A Felszabadító Háborúban

megsebesült, évekig hordta ma-

gában a golyó-szilánkokat, de

nem akart idt szakítani ar-

ra, hogy megoperáltassa ma-

gát. Halogatásának szomorú

következménye lett: az ólom-

repeszek elmérgesedtek belse-

n és elidézték id eltti

halálát.

A Lurk Jonatán által szer-

kesztett emlékkönyv egyik mel-

lékletében ott látjuk a fiatal

hst az Arab Légió egyik elpusztított tankja mellett, melyet ltt ki, 40

méter távolságból.

Még 1947-ben panaszkodott neki apja, hogy mióta a földalatti moz-

galomban vesz részt — ennek már 6 hónapja — nem kapott tle levelet.

— Apám, ne haragudj ezért — válaszolta —,
minden cselekedetem, éle-

tem munkálkodása Erecért van, és ez annak a szellemnek az eredménye,

melyet Ti plántáltatok belém!
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KIALUDT A FÉNY . .

.

A nagy világégés után néhány volt munkaszolgálatos és egy kevés —
Auschwitz és más haláltáborból megmenekült Testvérünk tért vissza Pápára.

Hozzátartozóikat keresték, szeretteiket várják... A hazatérk közt csak egy

iskolaköteles gyermek volt... Hitélet nehezen indult. Posen volt soproni rabbi

— Marton bácsi unokája — még megpróbál lelket önteni a kétségbeesett,

árván maradt hivekbe — de lassan-lassan elfogynak a hívek. Legtöbben nem

tudják a levegt ott szivni, ahol szüleiket, hozzátartozóikat oly kegyetlenül

elpusztították. Minden ház, minden k csak öráiuk emlékeztette ket. A
nyomasztó lelki állapotot nem bírták sokáig, elzte ket a múlt árnya —
mentek-mentek új Hazát keresni. Néhányan a fvárosba költöztek, legtöbben

Izráel szent földjére indultak, hogy Testvéreik között — a 2000 éves vágy

beteljesülésének földjén — a fájó emlékekre enyhülést találjanak. Mások

Amerikába, Ausztráliába irányították lépteiket, hogy a munka láza, a bisnitz

keresése elfeledtesse velük a múltat. Brooklynban fennáll egy szent gyülekezet,

melynek vezetjét Popener Rov-nak hívják, és hívei a volt pápai Adasz-Jisz-

roel tagjaiból és annak utódaiból kerülnek ki. A vándorbotot kezükbe vev

pápaiak eljutnak Párisba, Stotckholmba, Kanadába és most Mexikóban, Chi-

lében, — st Kenyában is vannak, akik Pápára emlékeznek.

A Pápán maradt hívek mind kevesebben és kevesebben lesznek — Po-

sen rabbi is otthagyja gyülekezetét — egyideig még a jánosházi Rav Lwin-

ger Michael — jelenleg Zion hegyi rabbi látja el a hitéleti funkciókat, de

Izráelbe költözése után már nem volt szükség lelki vezetre — nem volt

kiknek... És akik ma az elárvult hitközségben élnek... Ne kérdezzétek! Fáj

leírni: A nagytemplom: textilgyári raktár, az iskolánk : munkáslakás, 20 zsidó

család él jelenleg Pápán, lélekszám: 50. Minjan nincs, még péntek este sem

jön össze 10 ember. Hitoktatás, zsidó nevelés a múlté. A nagy ünnepen úgy

biztosítható a közösségi istentisztelet, hogy 3 budapesti fiú jön le kiegészít

teni a minjent. Az elimádkozó is a fvárosból jön...

A Khile Kodes PÁPA, mely valamikor Ir-v’ém volt a galutban meg-

sznt — kialudt ott a Tóra fénye — kialudt a láng, mely egykor útunkba

világított...

De, ha szülvárosunkban meg is sznt a zsidó élet, — a megmaradt

pápai zsidóság utódai révén is szerte a világon fellobog újra a Tóra fénye

— és világi tudományok ég fáklyája és mutatja az útat a zsidóság és az

emberiség boldogulására.
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israei megszentelt földjén elhantolt

pápai Testvéreink emlékére:

Buxbaum Lipót, isk. igazgató

Reb Joszef, Léb Hoffmann, dajan

Dison dr. (Deutsch) Em frabbi

Dr. Buxbaum Béla ügyvéd

Dr. Lwinger Izidor, orvos

Paneth fen tanító

Eisen Jen— az országos hiru Eisen

szalámi gyár alapítója

Eisen Adolf kántor Singer Béla
Schück Zeev iró és költ

Hoffmann Dezs

Berger Mose

Goldstein Zoltán (Josua Evén)

és hitvese

Goldsteinné, Eckstein Aranka

Salamon Mór asztalos

Dr. Pfeiffer Joel, a Poria kórház

forvosa

Rózsahegyi (Rosenberg) László

keresked

Emlékkönyvünk nyomtatása közben kaptuk a szomorú hírt 2 pápai

Testvérünk haláláról.

SZÉKELY MIHÁLY,

ki Budapesten tekintélyes nagykeresked volt, annak idején a magyar poli-

tikai életben — a Szocialista Pártban komoly szerepet vitt — gyermekeihez

Nicanim kibucba alij ázott — 85 éves koráig itt dolgozott, mint a kibuc meg-

becsült tagja tevékenykedett halála órájáig.

GRÜNWALD JEN

ifjú korában a pápai Somer Hacair egyik alapítója és vezetje Israelben

mint építész szerzett magának jó nevet. Jóságos lelkülete és becsületessége

miatt általános közszeretetnek örvendett.

Legyen emlékük áldott!
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fasiszta rület áldozata. Ma csak 13 zsidó él az elárv^ult hitközségben. Az

utolsó elnöke Komlós Gyula Budapesten él. Mig a szórványokban hírmondó

sem maradt...

NEMES SZALÓK
Az alig 1500 lakosú nagyközségben a zsidó hitközség már 1750-ben

alakult. Els rabbija: Mayer Ábrahám volt, aki hosszú, áldásos mködése

után Nemesszalókon hunyt el. Utóda Ábrahám Szegall volt, — akit veje,

Link Mose követett a rabbi székben. Link rabbi késbb pápai dajan állást

foglalt el. — A hitközség utolsó rabbija: Schükk Dávid volt. A hitközség-

nek 2 kisebb temploma volt. Talmud Tórát és mikvet tartott fenn. 1930-as

években még 200 tagja volt — az anyakönyvi kerületéhez tartozó szórvány

községekkel, ez a szám évrl évre apadt.

Az anyakönyvi kerülethez tartozott: Külsvat, Gergli, Vinár, Mihály-

háza, Acsád, Nagy- és Kispirit, Csögle, Egeralja, Nyárád, Mezlak, Békás,

Fels- és Alsógörzsöny, Adorjánháza, Dabrony, Vid, Kis- és Nagyszölls.

Vecse, Magyargencs, Kemeneshgyész-Szergény. — Némely helyen csak 4—

5

család élt, de ezeknek ma már nyomuk sem akad.
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D EV E CSE R

A 4000 lakost S2^mláló nagyközségben a zsidók 1750 körül alapították

a hitközséget. Az els rabbijuk: Lwy József volt. Utána következtek Dr.

Cohen József, Stem Mór, Dr. Linksz Izsák és a martirhallát szenvedett Dr.

Deutsch Gábor.

Dr. Linksz által szerkesztett: „Atyák bölcs mondásai”, „Családi boldog-

ság az áldás forrásai” népszerek voltak az egész országban. A kiváló pap

késbb Kszeg rabbija lett, onnan került Martirsorsra. A devecseri hitközség

zsidó elemi iskolát tartott fenn, melynek azonban az 1930-as években csak

22 tanulója volt.

A kongresszusi alapon álló hitközséghez, mint anyakönyvi kerülethez

14 kis község tartozott, mindegyikében néhány zsidó család élt — csak Som-

lóvásárhelyen volt népesebb gyülekezet.

A devecseri zsidókat a pápai gettóba hurcolták. 180 Testvérünk lett a

Devecseri mártír emlékm
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Sugár Imréné és 1 fiúk

Özv. Stem Izidomé

2 leánya és 3 unokája

Rechnitzer Zsigmond

Rechnitzer Zsigmondné

Özv. Frieber Samuné

és ennek menye, 1 unokája

Özv. Láng Izidomé

özv. Grün józsefné

Winkler János

Winkler Juliska

Winkler Gyula

Müller Józsefné, sz. Friebert

Franciska és 3 gyermeke

Grün Rudolf

Grün Dezs

Grün Jen

Láng Ármin

Láng Árminné és kisleánya

KÜLSÓVAT:

Weltner Adolfné

Schnurmacher Ármin

Schnurmacher Árminné

Schnurmacher Endre

MEZLAK:
Gutmann család

Fürszt Károly

Fürszt Károlyné és 2 kisleánya

VINÁR:

Grünfeld Márton és 5 tagú

családja

MIHALYHÁZA;

Friebert Samu

MAGYARGENCS:
Deutsch Miksa és családja

Hofmann B. és neje valamint

2 leánya

Lwenstein Sámuelné hltk. metsz

hitvese és gyermekei

KEMENES-HÖGYÉSZ:

Wolf család

Weltner család

Winkler család

Cziffer József

Cziffer Józselné 3 fia és 3 leánya



ADASZTEVEL: DÁKA:

Weiner József

TAPOLCAFÖ:

Hercz Mór

Weisz család

Vértes család

Steiner József téglagyáros

Steiner Józsefné

PÁPATESZÉR:

Fischer Salamon és családja

Frieder család

Kahan család

Katz család

MARCALTÓ:

Fleischmann Mór
Fleischmann Mórné —

Hoffmann Gizella

Fleischmann Ern munkaszolgálatos

Hoffmann József

Hoffmann Józsefné —
Hoffmann Szeréna

Hoffmann Edith

Hoffmann Gyöngyi

Hoffmann Sándor

Hoffmann Jen
özv. Schwarcz Dánielné

Schwarcz László állatorvos

Schwarcz Béla

BAKONYKOPPANY

Frimm Adolf és családja

BAKONYBÉL:

Weisz család

Deutsch Mór és családja

ZIRCI JÁRÁS — ZIRC:

Baumer Sámuel

Baumer Sándomé

Baumer Frida

Baumer Regina

Baumer Juliska és családja

Baumer Gábomé

Baumer Éva

VESZPRÉM-VARSÁNY:

Sonnenfeld család

NEMESSZALÓK:

Schück Dávid frabbi

Schück Dávidné

özv. Grünfeld Sámuelné

Grünfeld Katalin

Grünfeld Sarolta

Grünfeld Marika

Grünfeld Sándor

Grünfeld Miksáné

sz. Stem Erzsébet

Grünfeld Géza

Stem Mór

Stern Móraé és ezeknek 3 gyermeke

Stem Miksa

Stern Miksáné és ezeknek

3 gyermeke

Lwy Lipót

Lwy Lipótné és 3 gyermekük

Sugár Adolf

Sugár Adolfné és 3 gyermekük

Sugár Imre
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TÓSOK:

Roth Pál

Roth Pálné

TÜSKEVÁR:

Bartos Adolf

Barlos Adolfné

Grünbaum Regina

Özv. Löffler Sándorné

Löffler István

Lakos László

Kollin Mór, Budapest

Kollin Henrik, Budapest

Pet Ferencné szül. Gottlieb Bözsi

Tapolca

Dr. Koréin Dezs Zal'aszentgrót

Dr. Koréin Dezsné

Berán Klára Zalaszentgrót

Koréin Péterke Zalaszentgrót

Faragó József Újpest

Faragó Józsefné Adél Újpest

Faragó Valéria Újpest

Dr. Dancz Sándorné szül. Schwarcz

Margit Pestszenterzsébet

Dancz Jancsika Pestszenterzsébet

Dancz Zsuzsika Pestszenterzsébet

Mezei Sándor Sükösd

Mezei Sándorné szül. Kohn Jolán

Sükösd

Mezei Janika Sükösd

Weisz Frigyes Körmend

Weisz Frigyesné Körmend

Weisz Erzsébet Körmend

Weisz Edit Körmend

Weisz Péter Körmend

Zwillinger Oszkámé Budapest

Schwarcz Árminné szül. Kollins llus

Szeged

Kiss Lajosné szül. Kollin Klári

Pécs

Klein Mór Munkács

Waldhuser Ern Csehbánya

FELSÖBORSÓDPUSZTÁN

1945. március 9-én kivégzett

munkaszolgálatosok

:

Vámos Tibor Budapest

Grünstein Rudolf Lohoc

Kaminel Sámuel Krösmez
Herskovits Mór Munkács

Mármorstein Miklós Munkács

Krausz Ern Munkács

Dub Izsák Huszt

DABRONY:

Lrincz Miksa

Lrincz Miksáné és 2 kisleánya

UGOD:

Adler Sándor

Adler Sándorné és fiúk

Frank Sándorné

Krausz Mór

Krausz József

Krausz Józsefné

Schwarcz Dezs

Schwarcz Dezsné

Schwarcz Magda

Schwarcz Ignác

Schwarcz Ignácné
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ÖCS: Kostolitz Gyz
Kaszás Adolf

özv. Kohn Miksáné

Kohn Janka

özv. Lwy Vilmosné

Lwy Andor

Lwy Elemémé

Benedek Karolin

PADRAG:

Krausz József

özv. Rothauser Mórné

Lwy Juditka

özv. Lwy Ignácné

PUSZTAMISKE:

Berger Sándomé

ICrausz Gizella

Berger Aladár

Berger Klárika

Braun István

Braun Istvánná

Braun Mór

Braun Mómé
Greiner Aladár

Greiner Aladámá

SOMLÓVASARHELY:

Abelesz Samu

Abelesz Sarolta

Özv. Hirschler Józsefné

özv. Kohn Dávidná

Kohn Sándorné szül. Hirschler Irén

Kohn Magduska

Plechner Ferenc

Plechner Ferencné

Plechner Imre

Plechner József

Weltner Jen

SOMLÖIENÖ
Weltner Jenné

Weltner Zsuzsika

Kohn Jen

Kohn Jenné

Weltner Julíka

SOMLÚSZÖLLÖS; SOMLÓVECSE:

Buchinger Ödön Holczer Dezs

Buchinger Ödönné Holczer Dezsné

Buchinger Frigyes Holczer Rózsi

Blumenthal Salamon Holczer Magda

Blumenthal Salamonná Holczer Sanyika

özv. Herskovits Dávidná Holczer Tibiké

Herskovits Emil Özv. Weisz Hermanné

özv. Hoffmann Izráelné Weisz József

Özv. Kostolitz Jakabné Weisz Józsefné
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HALIMBA;

Preisach Árpád

Preisach Árpádné

Preisach Miklós

Preisach Vera

Sugár Árpádné

Weisz Árpád

Weisz Árpádné

ISZKÁZ:

Deutsch Miksa

Deutsch Miksáné

Deutsch Jen

Deutsch Jenné

Deutsch Sándor

Deutsch Imre

KERTA:

Özv. Krausz Józsefné

Krausz Dezs

Krausz Lajosné

Lwinger Katalin

Krausz Editke

Krausz Emke

KISCSSZ:

Takács Miklós

Takács Miklósné

Takács Erzsébet

Takács Éva

Takács Lacika

KISLÖD:

Kohn Miklós

Scheiber Gyula

Scheiber Gyuláné

Scheiber Teréz

Spierer Mihály

Spierer Mihályné

Spierer László

Spierer István

KISKAMOND:

Özv. Márkusz Mómé
Márkusz Erzsébet

Sonnenfeld László

Sonnenfeld Lászlóné

Sonnenfeld Tibiké

KISPIRIT:

Sonnenfeld Márton

Sonnenfeld Mártonná

Sonnenfeld Endre

NAGYALÁSONY:

Ferber Lajos

Ferber Lajosné

Ferber René

Kellner Albert

Kellner Albertné

Kellner Ibolyka

Kellner Vilma

NAGYPIRIT:

Özv. Abbéim Jenné

Abbéim Lacika

Abbéim Gyurika

Abbéim Marika

Sonnenfeld Dávid

Sonnenfeld Dávidné

Sonnenfeld Mária

Sonnenfeld Rózsi



AJKARENDEK: CSÖGLE:

Weisz Sándor

Weisz Sándomé

Weisz Béla

Weisz Tibor

APÁCATORNA;

Guttentag Sándomé

Steier Irén

Guttentag Zoltán

Guttentag Rózsika

Grünbaum Jen

Grünbaum Jenné

Grünbaum Imre

Grünbaum József

Rosenthal Kálmán

Rosenthal Kálmánná

BÓDÉ;

Katona Gábor

Kálmán József

Nádor Jen

Nádor Jenné

BORSZÖRCSÖK;

Stem Miklós

CSÉKUT

Hirschler Dezs

Hirschler Dezsné

Hirschler Zoltán

Hirschler Andomé

Bacher Cecilia

Hirschler Ede

Bodner Henrik

Bodner Henrikné

Bodner Simon

Bodner Salamonná

Kaufmann Éva

Bodner Elvira

Bodner Rózsi

Bodner Gizella és gyermekei

Bretter Dezs

Jakab Imre

Jakab Ilona

Jakab Adolf

Krausz Józsefné szül. Krausz Róza

Krausz Gyula

Özv. Takács Vilmosné

Dr. Vogel Sándor

Dr. Vogel Sándomé

DABRONY;

Lwy Mihály

Lwy Mihályné

Lwy Rózsika

Lwy Vera

DÓBA;

Bruszt Ferenc

Bmszt Ferencné

özv. Handler Simonná

Handler Gizella

Handler Józsefné

Singer Lenke

Handler Julika
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Scheiber Gyurika

Schmied Gusztávné

Scháffer Angella

Özv. Schwarcz Béláné

Schwarcz Gusztáv

Schwarcz Miksa

Schwarcz Miksáné

Schwarcz Györgyné

Rehberger Marica

Schwarcz Pistike

Schwarcz Andráska

Spatz Manó

Spatz Manóné

Steuer Jenné

Stem Ilonka

Özv. Steiner Dávidné

Steiner Manó

Özv. Steiner Sándomé

Özv. Széphegyi Miksáné

Dr. Széphegyi Ferenc

Tihanyi Gyula

Tihanyi Gyuláné

Tihanyi Jen

Tihanyi Jenné

Tihanyi Julika

Ungár Henrik

Ungár Henrikné

Ungár Dezs

Ungár Dezsné

Özv. Weisz Adolfné

Özv. Weisz Mómé
Weisz József

Weisz Józsefné

Weisz Béla

Dr. Weisz Kálmán

Dr. Weisz Kálmánná

AJKA:

Anchalzer Elza

Buchwald Józsefné

Buchwald Erzsébet

Fischer Mór

Fischer Mómé

Fischer Imréné

Müller Erzsébet

Fischer Ilona

Krausz Vilmosné

Spierer Franciska

Krausz Tibor

Krausz Magda

Özv. Lobi Emné
Ney Pál

Ney Pálné

Ney Sándomé

Antal Marianna

Ney Jánoska

Özv. Németh Lajosné

Pesti Erzsébet

Sarlai Karola

Selzer Adolf Andor

Selzer Adolfné szül. Krausz Ella

Selzer Gáborka

Selzer Tamás Róbert

Özv. Schwarcz Lajosné

Schwarcz Judit

Steiner Adolf

Steiner Lajos

Steiner László

Szlovák Malvin

Weiler Adolfné

Weiler Sándor

Weiler Jen

Weiler Zoltán



Kohn Vilmosné Meisels Magdika

Kohn Ella Meisels Évike

Kollin Gusztáv Molnár Béla

Kollin Gusztáváé Molnár Béláné

Kollin Jen Molnár Mária

Kollin Jenné Molnár József

Kollin Lajos Özv. Nay Vilmosné

Kollin Lajosné Nay Jen

Kollin Zsuzsika Nay Zoltán

Kollin Ágneska Nay Zoltánná

Kollin Mór Nay Gabika

Kollin Mórné Nay Pistike

KoUin Pál Rehberger Miklós

Kollin Pálné Reininger Józsefné

Kollin Juditka Stein Jolán

Komlós Gyuláné Reininger Gyula

szül. Weisz Anna Rosenberg Emil

Komlós Editke Rosenberg Emilné

Lányi Rózsi Özv. Rosenberg Mómé

Lasz Katalin Rosenberg Margit

Lizer Zoltánná szül. Kollin Ilona Rosenberger Mór

Lw Jen Reif Ern

Özv. Lw Sománé Rosenfeld Erika

Dr. Mautner Elemér Rosenfeld Magdus

Dr. Mautner Elemémé Roth Dezsné

özv. Mautner Hermanné Roth Sándor

Mautner Pál Rotschild Dezs

Mautner Dénes Rotschild Dezsné

Mautner Izidor Rotschild Klárika

Mautner Izidomé Siklós Géza

Mautner Éva Siklós Gézáné

Mautner Lacika Özv. Singer Bemátné

Márkusz Mihály Singer Irma

Márkusz Mihályné Singer Eszter

Márkusz Elemér Scháffer Károly

Márkusz Júlia Scheiber Ignácné

Meisels Sándomé Haász Borbála Krausz Olga
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Wachtel Sámuel

Wachtel Sámuelné

Wachtel Hedvig

D E

Beck Éva

Berán Sándor

Berán Sándomé

Berán Évike

Özv. Biró Mómé

Biró László

Özv. Bhm Ernné

Bhm László

Bhm Gizella

Bhm János

Bhm Jánosné

Bhm Erzsiké

Braun Henrik

Braun Henrikné

Braun Ignác

Braun Ignácné

Braun Tivadar

Braun Tivadamé

Braun Klárika

Braun Miklós

Braun Gyurika

Özv. Dr. Breuer Miksáné

Briefer Gyula

Dr. Deutsch Gábor

Özv. Deutsch Józsefné

Deutsch Zoltán

Deutsch Zoltánná

Deutsch Miklós

Devecseri Sándor

Edelmann Adolf

itel Sándor

Wachtel Friderika

Wachtel József

V E C S E R

Edelmann Adolfné

Özv. Fein Márkusné

Özv. Fried Ignácné

Fried Vilmos

Fried Vilmosné

Fried Évike

Fried Katóka

Fried Sándor

Dr. Friedmann Adolf

Grossmann Katalin

Grossmann Zsuzsanna

Grünwald Lipót

Grünwald Lipótné

Grünwald Károly

Grünwald Károlyné

Grünwald Jutka

Grünwald Mártonná

szül. Braun Sári

Grünbaum Sarolta

Guttentag Adolfné

Guttmann Ernné

Guttmann Imre

György Klára

Hercz Ben
Hercz Benné

Hercz Gyula

Keszler Zsuzsika

Kirchner Bözsike

Kohn Adolf

Kohn Vilmos





Weisz Jenné

Weisz René

Weisz Márkusz

Weisz Miksa

Weisz Éva

Weisz Ern
Weisz Ernné — Eisen Sarolta

Weisz Jolán

Weisz Adolf

Weisz Adolfné

Weber Albert

Wurmfeld Pálné —
Libenau Erzsébet

Wurmfeld Sándor

Vigdorovits Jakab

Rubin Jenné sz. Vigdorovits Júlia

Vigdorovits Regina

Weisz Frigyes

Weisz Frigyesné — Kohn Margit

Özv. Kohn Sándorné

Weisz Vilmos

Weisz Vilmosné

Winkler Izidor

Winkler Izidorné —
Buchsbaum Róza

Winkler Klári

Weinberger Jen

Weinberger Jenné

Weinberger Judit

Weinberger Zoltán

Kellner László

Kaufmann Ella

Spielmann Lajosné —
sz. Politzer Margit

Herz Gyula munkaszolg.



Wiesel Eszter Weisz Eszter

Wiesel Magda Weisz Erika

Wiesel Márta Weisz Mór

Wiesel Klára Weisz Mórné

Weisz Jen Weisz Rózsi

Weisz Jenné Weisz Sándor

Weisz Éva Weisz Tivadar

Weisz István Wechsler Miklósné

Weisz Lajosné Wechsler Iboly

Weisz Erika Wechsler Ferenc

Wittmann Mártonná Wechsler Edit

Wittmann Éva Wechsler Salamon

Wittmann Lajos Wechsler Erika

Wittmann Ilona Vidor Ferenc

Wittmann Jen Vidor Ferencné

Wittmann Judit Willner Lázár

Özv. Vajda Sománé Özv. Weisz Mórné

Vajda Katalin Widder Ármin munkaszolg.

Weber Albert Widder Árminná

Weitzner Oszkár Widder Lea

Weitzner Tamás Widder Rózsi

Weisz Ilona Weber Illés

Wittmann Edit Weber Illésné

Özv. Weisz Miksáné Weber Jen

Willner Jakab Weber Andor

Willner Jakabné Weber Béla

Willner Ilona Weber Magda

Willner Éva Weltscher Mátyás

Willner Imre Weltscher Mátyásné

Weinberger Mihály Weltscher Bernát

Weinberger Mihályné Weltscher Ármin

Winkler Mária Weltscher Ábrahám

Winkler Ferencné Weltscher Josua

Winkler Péter Weltscher Fánni

Weisz Jenné Weltscher Ibolya

Weisz Marianna Wagner Anna

Weisz Samuné Weisz Irén
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Weiszenstein Ignácné

(Putnok) 2 gyermekével

Weltner Jolán — Reichenfeld

Sándomé (Érsekújvár) 1 fiával

Weltner Hermín — Weiner Gyuláné

(Szombathely) 1 leányával

Weltner Dezs munkaszolg.

(Balassagyarmat) 5 gyermekével

Wallesz Lipótné

Wallesz Ábrahám

Wallesz Rachel

Wallesz Matild

Wallesz József

Wallesz Eszter

Wallesz Friderika

Wittmann Béla

Wittmann Béláné

Wittmann Marianna

Wittmann Ignác

Wittmann Ignácné

Weltner Ármin

Weltner Árminné

Weisz Miksáné

Willner Miksa

Willner Miksáné

Winterstein Hermann

Winterstein Hermanné

Weisz Vilmos

Weisz Vilmosné

Weisz Dezs

Weisz Margit

Weisz Ella

Weisz Andor

Weisz Miklós

Weisz Sámuel

Weisz Jen

Weisz Alfréd

Weisz Zoltán

Weiszenstein Éva

Weber Leoné

Weber Ervin

Weber Tibor

Weltner Manóné

Weltner Henrick munkaszolg.

Weltner Lujza — Roth Zoltánná

Weisz Izrael

Weisz Mór

Weisz Róza

Weisz Judit

Wallesz Zsigmond

Walles Zsigmondné

Wallesz Sámuel

Wallesz Flóra

Wallesz József

Wallesz Eszter

Wallesz Sarolta

Wallesz Jen

Wallesz René

Weber Ern
Weber Ernné

Weber Ibolya

Vermes László

Vermes Lászlóné

Vermes J. Tamás

Özv. Weisz Benné

Wurmfeld Vilma

Weisz Rózsi

Wiesel Izidor

Wiesel Izidomé

Wiesel Zoltán

Wiesel Edit

Wiesel Éva

Wiesel Erzsébet

Wiesel Margit
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Ullmann Márkusz

Ullmann Márkuszné — Kohn Irén

Ullmann Edit

Ullman Vera

Ullmann Eszter

Ullmann Sándor

Ullmann Márta

Ungár Imréné

Ungár Teréz

Ungár Irén

Ungár Sándor

Ungár Edit

Ungár Salamon

Ungár Jen

Ungár Klára

Ungár Sári

Ungár Lipót

Ungár Elza

Ungár Henrik

Ungár József munkaszolg.

Ungár Janka

Ungár Mómé
Ungár Judit

Ungár Anna

Ungár Andor

Ungár Dávidné

Ungár Zsuzsi

Ungár Karolin

Ungár RÓ2^a

Ungár Zoltán

Unger Fülöp

Unger Fülöpné

Unger Emil

Unger Salamon - Jakab

Unger Salamonná

Unger Ben
Unger Izsák

Unger József

Ungár Adolf

Ungár Irén

Ungár Cile

Weisz Lipót

Weisz Károly

Wallesz Regina

Willner Rudolf

Várhelyi Izsó

Várhelyi Izsóné

Weisz Ignác

Weisz Ignácné

Weisz Edit

Dr. Weisz Jánosné

Weisz Sándor

Welcser Richard

Welcscr Eszter

Welcser Sári

Özv. Vidos Simonná

Özv. Wittmann Pálné

Weltser Sándor munkaszolg.

Weltser Sándomé

Weltser István

Weltser Frigyes

Özv. Willner Áronná

Willner Katalin

Dr. Virág Imréné

Özv. Weiler Józsefné

Dr. Weltner Sándorné

Weltner Évi

Weisz Józsefné

Wiesel Irén

Weisz Emília

Weiszenstein Ignác munkaszolg.
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Schlinger Éva

Stern Ferencné

Stern István

Stern Sári

Özv. Singer Gézáné

Singer Imre

Singer Margit

Singer Erzsébet

Singer Sarolta

Singer Rózsi

Singer Lajos

Singer Lajosné

Singer Terus

Dr. Schreiber Jen

Dr. Schreiber Jenné

Singer Samu

Singer Rózsi

Singer Erzsébet

Stern Adolf

Stern Ilonka

Steiger Adolf

Steiger Adolfné

Steiner Antal

Steiner Antalné

Singer Mihály

Singer Mihályné

Singer Sándor

Singer Berta

Singer Margit

Schwarcz Istvánná

Schwarcz István

Schwarcz Gábor

Schwarcz Ignác

Schwarcz Ignácné

Sándor Mór

Sándor Mórné

Sándor Sándor

Sándor Márta

Schwarcz Józsefné

Schwarcz Márta

Schwarcz László

Singer Regina

Singer Erika

Singer Mózes

Tausz Rudolf

Tausz Rudolfné

Tisza Sándor

Tisza Josefa

Thurn Vilmos

Thurn Vilmosné

Tótisz Miklós

Tótisz Miklósné

Tótisz Péter

Török Pál

Török Pálné

Tauszig Károly

Tauszig Károlyné

Toch Mózes

Toch Mózesné

Dr. Török Mihály

Dr. Török Mihályné

Török Katalin

Toch Henrik

Toch Henrikné

Tenger Béláné

Tauszig Ignác

Tauszig Lipót

Tauszig Miksa

Teles Lipótné



Stemberg László Schwarcz Vilmos

Dr. Steinhof László Schwarcz Vilmosné

özv. Schiller Adolfné Schiffer Adolf

Schükk Ármin Schiffer Adolfné

Schükk Árminné Schwarcz Bemát

Schükk Jen Schwarcz Bemátné

Schükk Manó Süsz Dezs munkaszolg.

Schükk Sándor Süsz Dezsné

Schückk Zoltán Sauer Károlyné

Schükk Edit Sauer Jen

Schükk Judit Sauer Sándor

Scheiber Hermann Sauer Zoltán

Scheiber Hermanné Steiner Vilmos

Scheiber Lenke Steiner Vilmosné

Scheiber Rózsi Özv. Schaffer Frigyesné

Stein Dávid
1

Stein Dávidné — sz. VogI Sarolta

Stein Dávidné Schwarcz Gizella

Stein Sándor özv. Schönfeld Károlyné

Schwarcz Lenke Dr. Sugár Jen

Schwarcz Béla Özv. Dr. Szcs Sándomé —
Schwarcz Béláné sz. Schönfeld Edith

Schwarcz György Szauer József

Schwarcz Zsuzsanna Szauer Józsefné

Steinberger Adolf Szauer Izidor

Steinberger Adolfné Szauer Kálmán munkaszolg.

Stricker Adolf Dr. Stein Sándor

Schwarcz Sándor Dr. Stein Sándomé

Schwarcz Sándomé Stein Éva

Schwarcz Friderika Özv. Sonnenfeld Ferencné

Schwarcz Katalin Sonnenfeld Sándor

Schiffer Lipót özv. Selinkó Miksáné

Schiffer Lipótné Schosberger Aladár

Schiffer Andor Schosberger Aladámé

Stem Ignác Schlinger Jen

Steinhof Róza Schlinger Jenné —
Szigeti Imréné Cziffer Gizella

Szigeti Erzsébet Schlinger Lenke
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Schiller Salamon Steiner Pál

Schiller Israel Steiner Mátyás

Sugár Endre Steiner Mátyásné

Sugár Endréné Steiner Oszkár

Selinkó Berta Stem Mór

Steiner Jakab Stern Mórné — Fischer Ilona

Steiner Jakabné Somló László

Schwarcz Adolf Somló Lászlóné

Schwarcz Miklós Steiner Emilné — Mayer Regina

Schwarcz Zsigmond Steiner Edit

Schwarcz Éva Steiner Fülöp

Stockner Samu Singer Fanni

Stockner Samuné Steinberger Sámuelné

Schlinger Sándomé Steinberger Zoltán

Schlinger Anna Özv. Schlesinger Józsefné

Schlinger Edit Stern Ede

Schlinger Mirjam Özv. Saudek Miksáné

Steinberger Richard Sas László

Steinberger Richardné Sas Lászlóné

Steinberger Oszkár Sas József

Schlesinger Miksa Sas Józsefné

Schlesinger Miksáné Sas Ágnes

Steiner Henrik munkaszolg. Selinkó Zsigmond

Steiner Henrikné Selinkó Zsigmondné

Steiner Pál Selinkó Ottó

Steiner Ede Selinkó Dénes

Singer Ferenc Selinkó János

Singer Ferencné Süsz Olga

Singer Éva Steiner Mór

Szántó D. Dezs Steiner József

Szántó Dezsné Steiner Józsefné

Özv. Schreiber Bernátné Steiner Erzsébet

Stern Jen Steiner Sarolta

Stem Jenné Steiner Márta

Stem Magda Dr. Schlesinger Gáspárné —
Stern András Leipnik Ágnes

Steiner Lajos Sternberg Mártonná
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Schiffer Sári Schlamovits Dezsné

Steiner Dezs munkaszolg. Steiner Ilona

Rosenberger Klári Steiner Veronika

Steiner Zoltán Özv. Singer Antalné

Steiner György Schwarcz Gizella

Stockner Nándor Schwarcz Vilmosné

Stockner Nándorné Schwarcz Elza

Stockner Iván Schwarcz Márton munkaszolg.

Stockner Sándor Schwarcz Sarolta

Stockner Éva, Irén Schwarcz László

Stockner József Selinkó Jen

Stern L. Pál Selinkó Jenné

Stem Pálné Selinkó Imre

Somogyi Endre Selinkó Magda

Somogyi Endréné Sági Sománé

Somogyi Antal Sági Gábor

Sándor Farkas Schwarcz Róza

Sándor Farkasné Schwarcz Dezs

Sándor Ignác Sauer Dezs

Steiner Béla Sauer Dezsné

Steiner Béláné Sauer Edit

Steiner Julianna Stem József Kisfaludy u.

Steiner Tibor Schwarcz István munkaszolg.

Steiner Jen Schwarcz Istvánné — Tihanyi Éva

Steiner Andor Schwarcz Katalin

Steiner Sándor Spitzer Margit

Steiner Éva Sternfeld Mór

Schwarcz Sándor Sternfeld Mómé
Schwarcz Sándorné Sternfeld Jen munkaszolg.

Schwarcz Vera Sági Ern

Steiner Árpád Szilágyi Béláné

Steiner Árpádné Szilágyi György

Singer Miksáné Steinhof Bemát

Singer Pál Steinhof Bemátné

Selinkó Manó Steiner Sándor

Steiner Mór Steiner Sándorné

Steiner Emilné özv. Schiller Mórné
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Rosenthal Salamon

Rosenthal Salamonné

Rosenthal Róza

Rosenthal Miklós

Rosenthal Judit

Raab Ern
Raab Ernné

Rehberger Amold

özv. Reismann Adolfné

Rosenfeld Sándor

Rosenfeld Sándomé

Rosenberger Pál

Rosenberger Pálné

Reismann Salamon

Reismann Salamonné

Reismann Aba

Rosenfeld Aranka

Rosenberg Imre

Rosenberg Imréné

Rosenberg János

Rosenberg Judit

Rosenberger Pál

Rosenberger Ignác munkaszolg.

Rosenberg Henrik

Rosenberg Henrikné

Rosenberger Elemér

Rosenberger Elemémé

Rosenberger Jolán

Rosenberger Tibor

Reichenberg Fülöp

Reichenberg Fülöpné

Reichenberg Johanna — férjezett:

Tannenbaum Miksáné

Rahmer Adolfné

Rosenfeld Kálmánné

Rosenfeld Sándor

Rosenfeld Sándomé

Rosner Izidor

Rosner Izidoraé

Reisz Ignác

Reisz Ignácné

Reisz Dezs

Reisz Ern mnk.

Reisz Ernné

Reisz Judit

Reisz Márta

Rosenberg Ödön

Rosenberg Ödönné

Rosenberg István

Rosenberg Istvánná

Rosenberg Gyula

Róth Lajos

Rosenthal László

Rosenberg Katica

Rosenberg Paula

Singer Ármin

Sábor Lajos

Sábor Lajosné

Steiner Ferenc

Steiner Ferencné

Steiner Móric

Spitzer Imre

Spitzer Imréné

Spitzer Ilona

Steiner József

Selinkó Hermann

Selinkó Hermanné

Selinkó Anna

Selinkó Márta

Schwarcz Miksáné

Schwarcz Katalin

Stein Ern
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Pfeiffer }ózsefné Rapoport Hilda

Pfeiffer Judit Rapoport Éva

Pollák Ottóné Rapoport Béla

Dr. Politzer Lajos Rosenberg Miksa

Dr. Politzer Lajosné Rosenberg Miksáné

Pressburger Mihály Rosenberg Ilus

Pressburger Mihályné Rosenberg Boriska

Pressburger Áron Rosenberg Sarolta

Pártos Lajos Reisner Ferenc

Pártos Lajosné Reisner Ferencné

Pfeiffer Manó Reisner Sándor

Pfeiffer Manóné Reisner Ilona

Pfeiffer Emesztin Rechnitzer Simon

Pfeiffer Jolán Rechnitzer Gusztáv

Pfeiffer Klára Rechnitzer Nándor

Pfeiffer József Rosenberger Andor munkaszolg.

Pfeiffer Éva Rosenberger Andomé

Rosenberger Sándor

Rosenberger Salamon

Révész József Rosenberger Jen

Révész Antal Rosenberger József

Révész István Rosenberger Ferenc

Özv. Rosenberg Zsigmondné Rosenberger Béláné

Rosenberg Adolfné Rosenberger Noémi

Rubinstein Izsák Reitzer Jen

Rubinstein Izsákné Rosenschein Piri

Rosinger Vilmos Rosenberger Hermann

Rosinger Lajos Rosenberger Hermanné

Ruzicsek Gyula Özv. Rosenfeld Bernátné

Ruzicsek Gyuláné Rosenfeld Klára

Rapoport Vilmos Reisinger Pál

Rapoport Vilmosné Reisinger Pálné

Rapoport Lajos özv. Richtmann Gyzné
Rapoport Albert Róth Árpád

Rapoport Albertné — Róth Árpádné

Steiner Zseni Roth András

Rapoport Sándor Roth Éva
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Ovics Edit

Ovics Judit

Ovics Zoltán

Preiffer Sámuel

Pfeiffer Sámuelné

Pfeiffer Ábrahám

Pfeiffer Sára

Pfeiffer Dávid

Pfeiffer Izsák

Pfeiffer Rachel

Pfeiffer Debora

Pfeiffer Mirjám

Pfeiffer Rebeka

Pfeiffer Tirca

Pfeiffer Lea

Perl Mór

Perl Johanna

Perl Lenke

Perl Zoltán

Preisach Mór munkaszolg.

Preisach Mórné

Preisach Zoltán

Preisach Iboly

Preisach Andor

Preisach Ervin

Preisach János

Preisach Jánosné

Preisach Sándor —
Budapest, Preisach Amold

Paszternák Etel

Politzer Mórné

Politzer Sándor

Politzer Miklós

Politzer József

Pollák Józsefné

Pápai Ignácné

Pápai Hermina

Pfeiffer Lipót

Pscherhoffer Károlyné

Pscherhoffer Márta

Pscherhoffer Sándor

Poll Jen

Poll Jenné

Poll Sarolta

Poll Sándor

Poll Eleonóra

Pollák Rudolf

Pollák Rudolfné

Pfeiffer Miklósné

Pfeiffer Erzsébet

Pfeiffer László

Pfeiffer Éva

Dr. Pápai Lajos

Dr. Pápai Lajosné

Özv. Pollák Ignácné

Pollák László

Pollák Tibor

Pál Lajos

Pál Lajosné

Pál István

Pfeiffer Pál

Pápa Frigyesné —
Altmann Ibolya

Pápa György

Pápa Róbert

fia Pollák Sándor

Porjesz Jakab

Perlmann Fani

Pfeiffer Lipótné

Pfeiffer Mór

Pfeiffer Farkasné

Pfeiffer József
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Molnár Lászlóné

Molnár István

Neuhauser Dávid

Neuhauser Dávklné

Neumann Bemáth

Neumann Bemátné —
Mayer fózsa

Neumann Aladár

Neubauer Samu

Neubauer Samuné

Neulinger Dávídné

Neulinger Rózsi

Neulinger Eszter

Neulender Ágnes

Ney Viktor

Ney Viktorné

Neumann Sándor

Neumann Sándomé

Neumann Magda

Neumann Edit

Neumann Márton

Neumann |udit

Neumann Vera

Neumann Zsuzsa

Neumann Jen

Neubauer Vilmos

Neubauer Vilmosné

Neubauer Ferenc

Neubauer Sándor

Neumann Hugó

Neumann Hugóné — Koth Margit

Neumann György

Neumann Miklós

özv. Neumann Benné —
Herzog Gizella

Neumann 2^1tán

Neumann Zoltánná —
Günsberger Rózsi

Neumann Vera

Neumann Ben
Német Gyuláné

Német Andor

Nádas Aladár

Nádas Aladámé

Nádas Árpád

Neumann Regina

Neubauer Erna

Neumann Jakab

Neumann Jakabné

Neumann László

Neumann Tibor

Német Zoltán

Neustedt Nátán

Neustedt Náthánné

Neumann Mómé
Neustadt József

öszterreicher Hermann

Neumann Emné
Neumann Andor

Neumann Jen

Neumann Judit

Neumann Irén

özv. öszterreicher Gyuláné

öszterreicher Jakab

Ovics Hermann

Ovics Hermanné —
Holczer Berta

Ovics Sára

Ovics Izabella

Ovics Klára



Ludasi Imre

Lwy Náthánné —
Fried Regina

Lwy Márta

Lwy Róbert

Langraf Zsigmondné

özv. Mayer Mómé

Mayer András

Mayer Tibor

Mayer Miklós munkaszolg.

Mayer Mihály

Mayer Mihályné

Mayer Sándor

Mayer Fülöp

Mayer Áron

Mayer Sára

Mayer Salamon

Massanszker Jen

Massanszker Jenné

Massanszker Marika

Özv. Mayersberg Samuné

Müllner Lili

Massanszker Lajos

Massanszker Lajosné —
Karlik Teréz

Massanszker Hermann

Marton Ern

Marton Ernné

Marton Ágota

özv. Mayer Dávidné

Meisner József

Meisner Józsefné —
Eisen Fanni

Meisner Nándor

Meisner Berta

Meisner Bemát

Meisner Bemátné

Özv. Müller Miksáné

Mayer Mihály

Mayer Mihályné

Mayer Tamás, György

Mayer Dávid munkaszolg.

Mayer Dávidné

Mayer Ervin

Mayer Ibolya

Mayer Margit

Mayer Emil

Mayersberg Zoltán 1943 május

14-én Dorositsban elpusztult

Mayersberg Zoltánné

Mayersberg Endre

Dr. Miesner Antal

Moskovitz Hermann

Molnár Elek

Molnár Elekné —
Schönfeld Irma

özv. Schönfeld Miksáné

Mayer Frigyes

Mayer Frigyesné

özv. Marton Kálmánné

Mayer Lipót

Mayer Lipótné

Mayer Béla - Jen

Mayer Ábrahám

Mayer Ábrahámné

Mayer Fülöp

Mayer Lea

Mayer Rachel

Mayer Eszter

Massanger Gyuláné

Massanger László

Molnár László



Leipnik Árminné

Lwenstein Sándorné —
Weisz Magda

Lwenstein Judit

Lwenstein Zsuzsa

Lwenstein Jakab

Lwenstein Jen

Lwenstein Jenné

Lwenstein Róbert

Özv. Löffler Sámuelné

Laufer Jen

Laufer Györgyné

Laufer Adrienné

Lefkovies Zoltánné

Lefkovics Márta

Lefkovies Miklós

Lefkovics Gyula

Lefkovics Klára

Özv. Laufer Ignácné

Laufer Edit

Özv. Lendler Izidorné

Lendler Júlia

Lendler Ida

Dr. Lusztig Sámuel

Dr. Lendler Sándor

Dr. Lendler Sándorné

László Miklós

László Miklósné

László János

Özv. Lwy Lázámé

Lwy Fülöp

Lwy Fülöpné

Özv. Lichtmann Gézáné

Özv. Lwy Vilmosné —
Láng Szerén

Lwy René

Lázár Ern

Lázár Emné
Láz.ár Jen

(anyja: Fausz Ilona)

Lázár Éva

Lázár Miklós

Lázár György

Lembach Lajos

Lembach Lajosné

Láng Sándor

Láng Sándorné, —
Kurcz Matild

Laufer Károlyné

Lwinger Ferenc

Lw'inger Ferencné

Lwinger Ágnes

Lázár Janka

Liebenau József

Liebenau Józsefné

Liebenau Jen

Láng Gizella

Lwenstein Adél

Lázár Rezs

Lázár Rezsné

sz. Sonnenfeld Szerén

Lázár Rózsa

Lázár Andor

Liebnau Mártonná

Libenau Veronika

Lombos Jen

Lombos Jenné

Lwinger Jen

Lwinger Jenné

Lwinger Ervin

Lenbach Ferenc

Lenbach Ferencné

özv. Ludasi Józsefné —
hadi özv.



Kohn lózsef

Kdhn Izidor

Koth Aranka

Koth Emil

Koth Márta

Koth Elek

Kohn György

özv. Klein Miklósné, honv. özv.

Klein Sándor

özv. Kiss Ferencné

Koth Gyula

Koth Gyuláné

Koth Miksa

Koth Márta

Koth Éva

Koth Zita

Katz fen

László László

László Lászlóné

László Sándor

Lusztig Béla

Lusztig Bélóné

Lusztig Adolf

Langfelder Béla

Langfelder György

Lwy Lászlóné

Lusztig Béláné — Beck Páni

Láng Mózes, Ábrahám

Láng Mózes-Ábrahámné

Láng Margit

Lusztig Miksa

Lusztig Miksáné

Lusztig Rozália

Láng Sámuel

Láng Károly

Láng Károlyné — Bátori Piroska

Lusztig Sámuelné

Leitner Dezs

Leitner György

Lwinger Jen

Lwinger Mór

Lwinger Mómé
Lwinger [ózsef, hadirokkant

Jaebermann Nándor

Lieberman Nándorné

Liebermann Manfred

Libermann Kálmán

Liebermann József

Liebermann Herbert

Liebermann Róbert

Lichtenstein Lipót, hadirokkant

Lichtenstein Lipótné

Lichtenstein Bernát

Lwy Antalné

Lwy Ilona

Lwy Erzsébet

Lázár Miksáné

Lázár Edit

Lóránt Elemér

Lóránt Elemérné

Lóránt Klóra

Láng Zoltán

Láng Zoltánné

Láng György

Dr. Lázár Ferenc

Dr. Lázár Ferencné

Lázár József

Lázár György

Lwy Irén

Lwy Ilona

Lwy Kálmán

Leipnik Ármin
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Kun Judit Krausz Jozefa

Kun Magda Krausz Zoltán

Kun Miklós Krausz Zoltánná

Kun Jen Krausz József

Ozv. Dr. Kende Ádánmé Krausz Rózsa

Dr. Kende György munkaszolg. Krausz István

Kemény Árpád Krausz Istvánné

Kemény Árpádné Klein Mór

Kemény Tamás Klein Mómé — Kohn Irma

Kemény Mária Kellner Samu

Kemény Szilárd munkaszolg. Kellner Samuné

Kaufer Ármin Kellner Ern munkaszolg.

özv. Kremsier Sándorné Dr. Kardos Károly

Kaiser Lászlóné Dr. Kardos Károlyné — Beck Ilona

Kaiser Katalin özv. Kohlmann Józsefné

Kohn Samu Kerpel Henrick

Klein Irén Kramer Borcsa

Kugler Ádám Krausz Imre, munkaszolgálat

Dr. Kovács Sándor Krausz Imréné

Kovács Ern Krausz Tamás

Kollin Viktor Krausz Péter

Kollin Viktomé Krausz Sándor

Kollin József Krausz Sándorné

Kollin László Krausz Adolf

Kohn József Krausz Éva

Koritschoner Ignác Krausz Júlia

Koritschoner Ignácné Kelemen Salamon

Koritschoner Ferenc Kelemen Salamonná

Koritschoner Sándor Kelemen Gizella

Krausz Amold Krausz Hermann

Krausz Arnoldné Krausz Hermanné

Krausz Mór Krausz Ferenc

Krausz Blanka Kohn Jen
Krausz Emil Kohn Jenné

Krausz Emilné — Révész Janka Kohn Margit

Krausz Ilona Kohn Éva

Krausz Béla Kohn Sándor
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Kohn Sándor

Kohn József

Kohn Mihály Jen

Krausz Vilmos Iván

Koth Lajos

Koth Lajosné

Koréin Miksa

Koréin Miksáné

Kardos Lajos munkaszolg.

Özv. Dr. Kreisler Károlyné

Kramer Sándomé

özv. Kluger Ignácné

Krausz Mária

Krausz Erzsébet

Krausz Teréz

Katz Izsákné — Braun Dina

Klein Edit

Krausz Ábrahám

Kfausz Ábrahámné

Krausz Ottó

Klein Áronné

Klein Andor

Krausz Lajos

Krausz Lajosné

Krausz László

Krausz Móritz

Krausz Móritzné

Kaufmann Henrik

Kaufmann Henrikné

Kaufmann Aranka

Kaufmann Árpád

Kr'ausz László

Krausz Lászlóné

Kohn Gyuláné

Kohn Zsuzsanna

Koritschoner Lajos

Koritschoner Lajosné

Koritschoner Vilmos

Koritschoner Vilmosné

Kohn Ede (Szombathely) és családja

Dr. Kende Vidomé

Kende Márta

Kende Magdolna

Klein Gyuláné

Klein Károly

özv. Dr. Kórodi Simonné

Krausz Dezs munkaszolg.

Krausz Dezsné

Krausz Miklós

Krausz Jakab

Krausz Frida

Krausz Ignácné

Krausz Ignácz

Krausz István munkaszolg.

Kohn Béla

Kohn Béláné — Schmidek Blanka

Klein Andor munkaszolg.

Klein Andorné

Komfeld Miksa

Kornfeld Miksáné

Kálmán Dávid

Koreki György

Kohn Józsefné — Goldner Josefa

Kohn Jónásné

Kohn Jen

Kohn Jenné — Stein Johanna

Kohn Judit

Kohn Sándor

Kohn Magdolna

özv. Kohn Miksáné

Kohn Lajos

Özv. Kun Israelné

Kun Sándor

Kun Hilda
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Halász Jenné — Weisz Irma

Havas Lipót

Havas Lipótné

Hoffmann Adolfné

Hofmann Sándor

Heilbrunn Sámuelné

Heilbninn Erzsébet

Heilbrunn Márta

Horovitz Izidor

Horovitz Izidomé

Heimlich Simon

Heimlich Simonná

Heimlich Ibolya

Hirsch László

Hirsch Lászlóné

Havas Miklós

Özv. Jakabovits Bernátné

Jankóvits Bernát

Kaufmann Hugó

Kaufmann Hugóné

Kaufmann Elemér

Kaufmann Anna

Kovács Zsigmond

Kovács Zsigmondné

Kohn Dezsné

Kohn Imre

Kohn Erika

Kohn Ferenc

Kohn Iván

Kritzler Ignác

Kritzler Ignácné

Kohn Márton

Kohn Mártonná

Kohn Jen

Kohn Emil

Özv. Krausz Józsefné

Kohn Mihály

Kaufmann József

Özv. Kaufmann Vilmosné

Dr. Kaufmarn Andor

Özv. Kohn Miksa-Mihályné

Krausz Samu

Özv. Kiss Gézáné — Stern Júlia

Kaufmann Jen

Kaufmann Jenné —
Boskovitz Ilona

Kaufmann Judit

Krausz Ignác

Krausz Ignácné

Krausz Szerén

Krausz György

Krausz Pál

Klein Lipót

Klein Lipótné

Klein Tibor

Klein Éva

Klein Zsigmond

Klein Zsigmondné — Müller Anna

Klein Henrik

Klein Eszter

Özv. Müller Sámuelné

Klein Adolf

Klein Adolfné

Klein Lajos

Klein Béla

Klein Józsefné

Krausz Mária

Krausz Sándomé

Özv. Kontesz Fülöpné

Kontesz Franciska



Hoffmann Bernátné

Dr. Hirsch Jenó

Dr. Hirsch Jenné —
Weisz Erzsébet

Hoffmann Abáné

Hoffmann Hilda

Hoffmann Berta

Hoffmann Jen

Hoffmann Kató

Hoffmann Mihály

Halász Antal munkaszolg.

Halász Antalné

Halász Zuzsann'a, Éva

Hirsch Lajos

Holczer Károlyné

Holczer Ervin

Hayekné — Freund Hermina

Israel Perl

Hirsch Mór

Hirsch Mórné

Haas Lipót

Haas Jen

Hoffmann Zoltánná

Hoffmann Tibor

Hoffmann Katalin

Holczer Ern

Holczer Ernné

Halász Jen

Halász Jenné — Lwinger Gizella

Hoffmann Izidor

Hoffmann Jzidomé

Hoffmann László

Hirschl Jakab

Hirschl Jakabné

Haberfeld Jakab

Haberfeld Jakabné

Haberfeld Judit

Haberfeld Ráchel

Haberfeld József

Haberfeld Sámuel

Friedmann József

Herczog Gyula

Herczog Gyuláné — Neumann Flóra

Herczog Ferenc

Herczog Katalin

Heimlich Sándorné

Heimlich Judit

Heimlich Zsuzsanna

Hoffmann Miksáné —
Schiffer Rózsi

Hoffmann Ágnes — Judith —
Éva — Veronika

Heimler József

Hersch Malvin

Hoffmann Sándor

Hoffmann Sándorné — Blau Zelda

Hoffmann Robi

Hermelstein Dávid

Heimler Józsefné

Holczer Salamonná — Fürst Regina

Hoffmann Judit

Hoffmann Éva

Hoffmann Veronika

Halpert Mórné

Hoffmann Adolf

Hoffmann Adolfné

Hoffmann Sarolta

Dr. Hoffner Sándorné

Hoffmann Lászlóné

Hoffmann Ágnes

Hofmann Lajos

Hofmann Lajosné

Hofmann Mira

Halász Jen
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Grosz János

Grünfeld Manó

Özv. Gottlieb Jenné

Dr. Gottlieb János

Grosz József

Grünwald Mómé

Grünwald Cecília

Grünwald Rozália

Grünwald Henrik

Grünwald Salamon

Grünwald József

Hoffmann Miksa

Hoffmann Miksáné

Hoffmann Miksa —
Petfi u. munkaszolgálat.

Hoffmann Ilonka

Hoffmann Margit

Hoffmann Rózsi

Hoffmann Lázár

Hoffmann Andor

Hoffmann Samu

Hoffmann Samuné

Özv. Havas Emné
Havas István munkaszolg.

Hirschenhauser József

Hirschenhauser Józsefné —
Eisen Ilona

Haas Miksa

Haas Miksáné

Haas György, Lajos

Hirschler Henrik

Hirschler Henrikné

Hirschler Klári

Herz Adolf munkaszolg.

Herz Adolfné

Herz Márta

Horovitz Jenné

Hoffmann L. Dávid

Hoffmann L. Dávidné

Hoffmann Judit

Hoffmann Szera

Hoffmann Jakab

Hoffmann Jakabné

Hoffmann Simon munkaszolg.

Hoffmann Dezs munkaszolg.

Hoffmann Alfréd munkaszolg.

Hoffman Miklós

Dr. Herczog Manó

Dr. Herczog Manóné

Dr. Herczog Jen

Heimlich Jenné

Hoffmann Sándor

Hoffmann Sándorné

Hoffmann Emma

Hoffmann Márta

Hoffmann Albert

Hoffmann Edit

Heimler József

Hoffmann Dávid

Hoffmann Dávidné

Hoffmann Jen

Hoffmann Blanka

Hoffmann Alfréd

Hoffmann Zoltán

Hoffmann Hermann

Hoffmann Hermanné

Hoffmann Béla

Horovitz Miksa

Horovitz Miksáné

Hoffmann Józsua

Hoffmann Jozsuáné

Hoffmann Bemát



Grünwald Bernét Goldstein Ferencné

Grünwald Juda Goldstein Marianna

Grünwald Mayer Günsberger Árpád

Grünwald Sie Günsberger Árpádné

Grünwald Paula Günsberger Erika

Grünwald Jakab Günsberger Márta

Grünwald Efrajim Grosz Jen

Grosz Miksáné Grosz Jenné — Weber Debóra

Grosz Jen Grosz Mózes

Grosz Ferenc Grosz Klára

Grünbaum Samuné — Kohn Gizella Grosz József

Dr. Guth Emil Grosz Andor

Dr. Guth Emilné — Hirsch Margit Grosz Sarolta

Dr. Györke Sándor Grosz Rózsa

Dr. Györke Sándomé Grosz Lea

Gránitz Vilmos Grosz Edit

Gránitz Vilmosné — Láng Olga Grosz Eszter

Gránitz Márta Grosz Piroska

Gránitz Ilona Grosz Samu

Gránitz Judit Grosz Jen

Günsberger Mártonná — Bass Teréz Grosz Jenné — Stera Jolán

Günsberger Vera Grosz Ágnes

özv. Guttstein Lipótné Grünwald Vidor

Grausz Emil Güns Bemét

Grausz Emilné Güns Beraátné

Grausz Kálmán Grünwald Izidor

Grausz Béla Gottlieb Jenné

Friedmann Józsefné Gottlieb József

Özv. Guttmann Miksáné — Gottlieb Erika, Anna

Krausz Katalin Grosz Ábrahám

Dr. Glück Sándomé Grausz Margit 1

Grünbaum Fáik Grosz Edit

Grünbaum Falkné — Lwy Helén Grosz Eszer

Grünbaum Hermina Grosz Béla

Grünbaum Edit Grosz Béláné

Grünbaum Hugó Grosz Sarolta

Goldstein Ferenc Grosz Miksa
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Grossmann Sándor Dr. Grosz Lajosné

Grünwald Imre Goldberger Ernné

Grünwald Imréné özv. Goldner Ignácné hadi özvegy

Günsberger Dávid Gerstmann Jakab

Günsberger Dávidné Gerstmann Jakabné

Günsberger Lajos Gerstmann Margit

Goldsteín Imre Gerstmann Ödön

Goldstein Imréné Dr. Gottlieb Elemér eltnt

Galandauer Katalin Dr. Gottlieb Elemérné

Grünwald Náthán Goldstein Jen

Goldstein Gyuláné Goldstein Jenné

Goldstein Vera Goldstein Róbert

Grünwald Mór Goldstein Ágnes

Goldschmied Judit Grünfeld Mariska

Goldstein Armand Gestettner Emil

Grosz Elza Gestettner Emilné

Grünwald Mózes Gestettner Zsuzsa

Grünwald Mózesné Gestettner Lázár

Grünwald Sára Gestettner Klára

Grünwald Imre Grossmann Olga

Grünwald Juda Grünbaum Mórné — Weisz Teréz

Grünwald Mór Goldner Aladár

Grünwald Mórné — Goldner Aladárné

Steiner Hadassa Goldner László

Grünwald Jakab Dr. Goldner Béla

Grünwald Ilona Dr. Goldner Béláné

Özv. Goldstein Józsefné Grünberger Adolfné

Günsberger Ern Gewürcz Benné

Günsberger Ernné Gewürcz Nóra

Goldberger Frigyes Gewürcz Róbert

Goldberger Frigyesné Gewürcz Andor

Goldberger Klára Gewürcz Veronika

Goldberger Éva Glück Viktorné — Ingber Ida

Goldberger Sándor Özv. Gestettner Benjáminné

Goldberger Mórné Grünwald József

Goldberger Éva Grünwald Józsefné

Grünfeld Mariska Grünwald Mirjam
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Franki Izidorné

Dr. Franki Imre eltnt

Franki Mór

Franki Mórné

Fischer Gyula

Fischer Gyuláné

Fischer Aladárné

Fried Jakab

Fried Jakabné

Fried Dávid

Fried Vera

Fleischer Gyula eltnt

Fischer Teréz

Fischer Erzsi

Friebert Miksa

Friebert Miksáné

Friebert Hugó

Friebert Imre

Földes Soma

Fellner Izidor

Fellner Izidorné

Frischmann Béla

Frischmann Béláné

Frischmann Izsák

Frischmann Lipót

Frischmann Tibor

Frischmann Sarolta

Friedbauer Béla

Friedbauer Jolán

Friedbauer Sári

Friedbauer Jen eltnt

Friedmann Salamon

Friedmann Salamonná

Frimm Lászlóné

Frimm Miklós

Fellner Pál

Fellner Miklós

Fenyves Jenné

Ferner Miklós

Ferner Miklósné

Ferner Irén

Fleischmann Sámuel

özv. Fried Samuné

Fried Erzsébet

Francos Pál

Francos Pálné

Francos Debora

Francos Ferenc

Francos József

Fürst Antal

Fürst Antalné

Fürst Sándor

Fellner Jenné hadi özvegy

Fellner Éva

Fellner Zoltán

Fellner Zoltánná

Özv. Ferber Ignácné

Ferber Pál

Friedmann Móric

Friedmann Franciska

Guth Anna

Guth Jen

Grünfeld Ignác

Grünfeld Ignácné

Grünfeld Lajos

Grünfeld Irén

Grünfeld Miklós munkaszolg.

Grünfeld Rezs munkaszolg.

Günsberger Géza

Grünhut Ilse

Grünhut Henrik

Grünbaum Karola
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Friedmann Jen

Fríedmann Jenné

Friedmann Ábrahám

Friedmann Róza

Friedmann Éva

Friedmann Zsigmond

Friedmann Veronika

Friedmann Miklós

Friedmann Ráchel

Friedmann Zoltán

Fürst Sámuelné

Friebert József

Friebert Józsefné

Fleischer Géza

Fleischer Gézáné

Fellner Jen

Fellner Jenné

Özv. Fürst Józsefné

Dr, Fehér Jen

özv. Fischer Sándomé

Özv. Fleischmann Márkuszné

Friebert Jen

Friebert Jenné

Friebert Andor

Fried Miksa

Fried Miksáné

Fried Mariska

Fried Béla

Fried Etelka

Fried Aranka

Fried Sarolta

Fellner Béla

Fellner Béláné — Pollák Magda

Fellner Judit

Fleischer Mihályné —
Horvár Rózsa

Fleischer Mária

Fleischer Éva

özv. Horvát Károlyné

Fodor Simon

Fodor Simonné

Friedmann Józsefné — Blau Lina

Fischer Józsefné — Schiller Cili

Friedmann József

Friedmann Józsefné

Friedmann Gerzon

Friedmann József

Friedmann Mirjam

Friedmann Judit

Friedmann Géza

Friedmann Gézáné

Friedmann Zoltán

Friedmann Márta

Ferber Sámuel

Ferber Sámuelné

Ferber Károly

Dr. Fehér Dezs

Dr. Fehér Dezsné

Fleischmann Lajos

Fleischmann Lajosné

Fleischmann Miklós

Fischer Klára

Dr. Fischer Gyuláné —
Kohn Ibolya

Fischer Éva

Fischer Sándomé

özv. Fischer Benné

Fleischmann Klára

Fleischmann Jen

Fellner Bella

Fellner Sarolta

Fellner György

Özv. Ferber Mórné

Franki Izidor
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Eckstein Flóra

Eisler Pál munkaszolg.

özv. Eisler Mórné

Einhom Joob

Einhorn foobné

Einhorn Aranka

Einhorn Mihály

Einhorn Hermina

Einhorn Rozália

Einhorn Lea

Einhorn Imre

Eckstein Ármin

Elbogen Sámuel

Fischer Dezs

Fried Áronná

Fried Edith

Fried Menyhért

Farkas Sándorné — Donáth Ilona

Fischer L. Pál

Fischer L. Pálné

Friedmann Sándor

Fnk József

Fnk Józsefné

Fnk Andor

Fnk Ferenc

Fnk Eszter

Fodor Tivadar munkaszolg.

Fischer Janka

Ozv. Fehér Sándorné

Fehér Miklós

Fried Jakab Jen

Fried Jakab Jenné

Förstner Sándorné — Sági Piroska

Förstner Pál

Freud Hermann

Faragó Andor

Faragó Andorné — Blau Erzsébet

Friedmann Henrik

Friedmann Henrikné

Fischer Mór — 50%-os hadirokkant

Fischer Mómé
Fischer József

Fischer Magda

Fuchs Dezs

Fuchs Dezsné

Fuchs Erika

Frankéi Jakab

Frankéi Jakabné

Frankéi Margit

Frankéi Zoltán

Frankfurter Samu

Frankfurter Erzsébet

Frankfurter Zoltán

Frankfurter Margit

Frankfurter Imre

Frankfurter Klára

Frankfurter Béla

Frankfurter Henrik

Frankfurter Ráchel

Ferber Kálmán

Ferber Kálmánná

Fein Samu

Fein Samuné

Fein Tibor

Feldmann Jen

Fellner Miklós

Fellner Miklósné

Frst Dávid Dezs

Fellner Salamon

Fellner Salamonná

Fellner László munkaszolg.

Fellner György munkaszolg.
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Deutsch Judit

Özv. Dríngler Gyuláné

Dringler László munkaszolg.

Dringler Lászlóné — Eckstein Jolán

Dringler Gyula

Dringler András

Dringler Miklós

Dringler Miklósné

Dringler Judit

Deutsch Józsefné

Deutsch Szerén

Deutsch Gyula

Deutsch Zoltán

Deutsch Andor

Deutsch Márta

Deutsch Márta

Deutsch Kató

Deutsch József

Deutsch Józsefné — Eisler Margit

Özv. Donáth Simonné

Donáth Dávid

Donáth Dávidné

Donáth Ilona

Deutsch Lajos

Deutsch Lajosné — Schwarcz Ilona

Deutsch Károly

Özv. Drach Józsefné

Drach Gizella

Deutsch László

Deutsch Lászlóné

Deutsch Marianna

Drach Márton

Drach Mártonná

Deutsch Miksáné

Dirnfeld Adolf

Dirnfeld Adolfné

Dirnfeld Sára

Dirnfeld Ráchel

Dirnfeld Teréz

Dirnfeld Ilona

Dirnfeld Olga

Dirnfeld Ármin

Dirnfeld Irén

Dirnfeld Manó

Deutsch Lajos

Deutsch Lajosné

Deutsch Béla

Deutsch György

Özv. Deutsch Hermanné

Deutsch Szeréna

Deutsch Elza

Deutsch Sándor

Deutsch Sándorné

Deutsch Rózsi

Deutsch Gizella

Deutsch Júlia — Lédererné

Deutsch László

Özv. Deutsch Miksáné

Özv. Deutsch Józsefné

Özv. Deutsch Sándorné

Deutsch Sándor

Edelstein Lászlóné — Weisz Olga

Edelstein Ottó

Edelstein Imre

Edelstein Sándor

Edelstein Katalin

Özv. Éliás Bernáthné

Engel József

Engel Józsefné — Kohn Ilona

Engel Rózsi

Engel László

Özv. Eckstein Izidorné
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Bodánszky Sámuelné — Singer Jolán Beck Kálmánné — Marton Márta

Bodánszky Zoltán Beck Lili

Bodánszky Tibor Buxbaum Lajos

Bodánszky Andor Buxbaum Lajosné — Winkler

Breiner Pál Sarolta

Breiner Pálné Bodó Imre

Breiner Sándor Bodó Imréné — Sebestyén Róza

Breiner Móric Bodó Éva

Breiner Fülöp Bodánszky Jakab

Breiner Juliska Bodánszky Jakabné — Stern Mária
1

özv. Baranyai Izidorné Bodánszky Jen

Blau Lipót Bodánszky Emil

Blau Lipótné Bodánszky Artúr

Blau Jen Bodánszky Ervin

Breyer Vilmos Bodánszky Imre

Breyer Vilmosné

Berger Benjámin

Berger Benjáminné Cziffer Ern
Berger Efraim Cziffer Ernné

Berger Róza Cziffer Tibor

Berger Mór Cziffer Gizella

Berger Rachel Csillag Miklós

Berger Hugó Csillag Miklósné — Stern Ilona

Berger Vidor Csillag András

Berger Éva Czincenheim Dávid

Berger Jen Czincenheim Dávidné

Braun Róbertné — Hermann Özv. Cziffer Mórné — Rechnitzer

Erzsébet Gizella

Berkovits Albert Cziffer Lajos munkaszolgálatos

Berkovits Albertné — Hestig Rózsi özv. Cziffer Lajosné

Berkovits Erzsébet Cziffer Dezs

Berkovits László Cziffer Mária

Berkovits Gyula

Berkovits Teréz

Dr. Beke Manó Deutsch Henrik

Dr. Beke Manóné — Beck Zseni Deutsch Henrikné

Beck Kálmán Deutsch Frida
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Braun Miksa

Braun Miksáné — Stem Janka

Breuer Sándor

Breuer Sándomé

Breuer Szabina

Braunstein Samuné — Kohn Irén

Braunstein Anna

Berger Dávid

Berger Dávidné — Mautner Malvin

Balogh Jen

Balogh Ferenc

Balogh Ferencné — Frank Magda

Balogh Zsuzsanna

Braunstein Mór

Braunstein Mórné — Férbér Riza

Bodánszky Dávid

Dr. Bass Ern
Dr. Bass Ernné — Fürst Szidi

Bass Hilda

Bass László munkaszolg.

Bass Tibor

Bass Miksa munkaszolg.

Bass Miksáné — Láng Flóra

Blum Izidor

Blum Izidorné — Bass Róza

Dr. Billitz Aladár

Dr. Billitz Aladárné — Kornfeld

Irén

Billitz Zsuzsanna

Buxhaum Nándorné — Eckstein

Róza

Buxhaum József

Bauer Gyula

Breuer Simon

Breuer Simonné — Steiner Teréz

Blum Mórné — Neumann Katalin

Boros József

Boros Józsefné — Deutsch Erika

Berkovics Jakabné

Braunstein Györgyné — Marron

Éva

Braunstein Marianna

Baum Samuné — Neumann Regina

Baum Éva

Bállá Miksa

Bállá Miksáné — Gutstein Katalin

Bállá Ilona

Bischitz Tivadar

Bischitz Tivadamé

Bischitz Anna

Bischitz Edith

Bischitz József

Bischitz Mór

Bischitz Mórné — Eisler Lili

Bischitz Éva

Bischitz Péter

Özv. Bauer Zsigmondné

Bauer József

Bauer Katalin

Bauer Tamás

Berger Sándor

Berger Sándomé — Schwarcz Teréz

Benedek Oszkár

Benedek Oszkárné — Koth Rózsi

Blau Adolfné — Israel Anna

Blau György

Buxhaum Lipótné — Fuchs Vilma

Bienenstok Miksáné

Baum Lajos

Baum Lajosné — Lauffer Franciska

BiUitz Béla

Billitz Béláné — Singer Margit

Billitz Gizella

Bodánszky Sámuel
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I
Bodánszky Gézáné — Koth Edith Bemáth Ilona

Bodánszky Klára Berger Miksáné — Ciffer Hermina

Bodánszky Mór Berger Katalin

Bodánszky Éva Berger Károly

Bodánszki Eszter Berger Magdolna

Bodánszky Andor Berger Zsigmond

Bodánszky Jakab Berger Livia

Bodánszky Jakabné -— Paskusz Braunstein Etelka

Ilona Özv. Bettelheim Jakabné

Bodánszky Berta Baum Sándorné

Bodánszky Edith Bodánszky Samuné — Grosz Emma

Bodánszky Salamon Bodánszky Klára

Bodánszky Zoltán Bodánszky Béla

Bodánszky Irén Bodánszky Margit

Bodánszky Irma Bodánszky Jen

Bodánszky Andor Bodánszky Zoltán

Bodánszky Klára Bodánszky Zoltánná — Pollák Elza

Bodánszky Éva Bodánszky Ern

Bodánszky Béla Bodánszky Adél

Binet Manóné Bodánszky Artúr

Buchinger Erika Bodánszky Jen

Buchinger Márta Bodánszky Tibor

Bruckner Jen Bodánszky Ottó

Bruckner Jenné Dr. Bhm Zoltán

özv. Bátori Lipótné Dr. Bhm Zoltánná — Schlesinger

Berger Kálmán Elza

Boros Pál Breuer Lipót

özv. Braun Mózesné Breuer Lipótné — Kopfstein Teréz

Özv. Blum Manóné Breuer Emil — munkaszolg.

Blau Ferenc Breuer József

1
Blau Ferencné — Fellner Józsa Beck Károly

Blau Miklós Beck Károlyné

Bemáth Lajos Beck Dániel

Bemáth Lajosné — Karlik Aranka Bhm Miklós

Bernáth Piroska Bhm István

Bemáth Hermina Dr. Breuer Pál — munkaszolg.

Bernáth Hajnal Bruckner Adolfné
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mártírjaink névsora

Adler Ignác Bihari Mihály

Adler Ignácné — Spitzer Jolán Özv. Blau Henrikné — Bergstein

Adler János, László Flóra

Ábrahám Salamon Braun Dczsné

Ábrahám Salamonná Braun László

Ábrahám Jen Bachrach Géza

Ábrahám Sándor — munkaszolg. Bachrach Gézáné — Drach Frida

Özv. Adler Sámuelné Bachrach László

Adler Józsefné, Kohn Matild Beck Mihály

Adler Jakab Beck Mihályné — Kluger Natália

Adler Jakabné — Deutsch Janka Bürgner Rezs

Adler Béla Bürgner Rezsné — Krausz Malvin

Adler Béláné — Spitzer Etel Bhm Jen

Adler Tamás Böhm Jenné — Adler Mariska

Appeld Magda Özv. Beck Józsefné

Appelfeld Gézáné Blau József

Appelfeld Géza Blau Józsefné — Pfeiffer Gizella

Özv. Appelfeld Ferencné Blau Erzsébet

Altmann Bernáth Blau Rózsi

Altmann Bernáthné Blau Sándor

Ausch Mihály Boros Dezs

Ausch Mihályné Boros Dezsné — Binét Berta

Ausch Emil Özv. Bhm Samuné — Feuerstein

Ausch Edith Szabin

Ausch Erika Baum Hermann

Abelesz Sándor Baum Hermanné — Hoffmann

Abelesz Károly Eszter

Baum Aranka

Baum Jen

Bihari Artúr Baum Éva

Bihari Arturné — Seelenfreund Biedermann Tóbiás

René Biedermann Tóbiásné — Klein

Bihari Márta Blanka

Bihari Ferenc Bodánszky Géza



A feledés számzetésbe visz

Emlékezés a megváltás titka.

Baal Sem Tov.

Nem az hal meg, kit eltemetnek,

Csak az hal meg, kit elfelednek.

Meeterlink (A kék madár)
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Július 4-ón és '5-én zsúfolták ket vagonokba.

A Ftéren álló kéttornyú katolikus plébánia templomban nem húz-

ta félre senki a harangokat, az Anna kápolna csengettyi is némák marad-

tak, a Jókai téiren épült új református templomban sem kongatták meg

a harangokat, pedig a harang vételéhez annak idején a zsidók is hozzá-

járultak. A Gyurátz Ferenc utcai ág. ev. templom harangjai is süketek ma-

radtak. Nem akadt egy Ady-rajongó sem, aki velük szaladt volna,

mint ahogy a nagy költ megjósolta a Bélyeges sereg c. versében:

„Én csúnya, sárga-foltos seregem

Futok veled — és megáldalak’’.

Nem voltak jelen könnyes szem kísér szomszédok, hálás ügyfelek, hiányoztak

a páciensek, akik életüket köszönhették az ket megment zsidó orvosok-

nak, — hálás tanítványok serege is hiányzott . . . csak a pápai urak ci-

gányzenével kísért heje-huja rikoltozása hallatszott a vasúti restibl: hi-

szen nagy nap volt számukra: Halálba viszik a pápai zsidókat.

A cigányzene — az áldozatok zokogásával egybeolvadva alkotta a

gylölet szimfóniáját...

A deportáló vonatok — Budapest—Hatvan—Kassán át — Ausch-

witzba érkeztek. Július 8-án, tamuz 17-én, Sivó oszor Tamuszkor, a zsidó

történelem eme évezredes gyásznapján, teljesedett be a szomorú végzet . .

.

A legenda úgy tartja, hogy Mose Rabénu ezen a napon törte össze

a két ktáblát, de csak a hideg kövek zúzódtak össze — a Tízparancsolat

szavai tovább szálltak a világrbe. A náci birodalomba csak egy fosz-

lányszó került, a hatodik parancsolat: „Ne ölj!”-nek csak a végszava:

Ölj! jutott a sátán birodalmába... És öltek, gyilkoltak, lemészároltak

öregeket, fiatalokat, anyákat, csecsemket . . . Ezen a napon megölték, gáz-

kamrába hurcolták a pápai zsidóságot!

Jeremiás siralmait zokoghatjuk mi is, akik megmaradtunk:

n‘’yn 111 nntr*’

„Jaj de árván ül a nagy nép város!”

Senki sincs, aki vigasztalná, azok közül, akik szerették — mind
megcsalták, barátai ellenségeivé lettek.

rizzük meg ennek a nagymúltú, szent Kehilának emlékét:

mim iM]

Emlékezz és ne feledj!

132



Megindultak a kínzások, verések, pofozások, hogy^ megtudják, hová

rejtették el az állítólagos vagyonokat, ékszereket.

Hiába érvelnek azzal, hogy mindez német parancsra történt, de mivel

menthet Buda István fispán akkori gyalázatos viselkedése, aki, amikor

kíséretével a pápai gettót meglátogatta és látta, hogy Dr. Donáth Kornél

ngyógyász a vajúdó anyák számára szülészetet rendezett be, íg}^ fakadt ki:

„A büdös zsidóknak ez túlságosan szép, majd teszek róla!” De az ember-

brbe bújtatott vadállatnak nem volt ideje intézkedni, mert a gettót fel-

számolták. A gettóban Glück orvos és neje, Luci gyógyszerészn megmér-

gezték magukat, hogy elkerüljék a kegyetlen kínzásokat.

A városi gettó parancsnoka Dr. Lotz Pál rendrfogalmazó volt. Ez a

korrupt alak a háború után Nyugatra szökött, Svájcban egy szálloda veze-

tje volt, de megtudván, hogy keresik — Ausztráliába szökött. Ismeretlen

helyen, álnév alatt él valahol.

A városi gettóból a mtrágyagyárba szállították a pápai zsidókat.

Ennek a gettónak a parancsnoka Dr. Pap Zoltán csendrszázados volt.

Hogy milyen embertelenül hajtotta végre a rendeleteket, igazolja, hogy^

a katonai bíróság 12 évi fegyházra ítélte.

2565 pápai zsidót hurcoltak el a mtrágyagyárba, akihez idközben a

devecseri, zirci és a pápai járás falvainak zsidóságát, mintegy 300 embert

csatoltak. A pápai zsidóságnak két olyan tagja volt, akikre még a fasiszta,

zsidóellenes rendeletek sem vonatkoztak: László Miklós mszaki keresked

és Frimm Pál. Mindketten 75 százalékos rokkantak és az arany vitézség!

érem tulajdonosai. Mindkett féllábát vesztette az els világháborúban. En-

nek a két egyénnek sem a gettóba, sem a mtrágyagyárba nem kellett be-

vonulnia, hanem mint kivételezettek, maradhattak saját lakásukban. László

Miklóssal ott maradt a 13 éves fia is. Egészen október 15-ig — ha állandó

rettegésben is —
, ott éltek Pápán. A Szálasi-hatalom átvétele után Dr.

Horváth János rendrfogalmazó és Lotz Pál a két kivételezettet, a 13 éves

fiúval — miután pénzt, ékszert, ruhanemt elvettek tlük — a komáromi

várban lev internálótáborba küldte. A komáromi várparancsnok azon-

ban, tiszteletben tartva kivételezettségüket — azzal az igazolással küldte

ket vissza Pápára, hogy a deportálás rájuk nem vonatkozik. Mikor meg-

érkeztek, jelentkeztek a rendrségen és a két rendrfogalmazó a két féllábú

hadirokkantat a 13 éves fiúval együtt kivitette az utcára és . .

.

mindhár-

mukat agyonltték . .

.

Ez a szörnységes rémtett csak szomorú epizódja a nagy tragé-

diának. Hiszen az elhurcolt 2565 zsidó közül mindössze 300-an tértek

haza. Csak az elpusztított gyermekek száma: 671.
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A NAGY TRAGÉDIA

A magyarországi zsidóság halálos ítélete 1944. március 19-én a né-

metek bevonulásával jogers lett. Április 6-án a középkor gúnyjel-

vényét: a sárga csillagot kellett felvarrni, mely nélkül az utcára nem volt

szabad kimenni. Jaj volt annak, aki a rendelkezéseknek nem tett eleget. Az

els napokban történt, hogy Altmann Bernáth ruhakeresked Pápán kilé-

pett a Kossuth Lajos utcai üzletébl, hogy egy tzifát árusító vidéki sze-

keressel beszéljen — csillag nélkül — és ez a pár lépés, ez a pár perc

elég volt arra, hogy a sárvári internálótáborba zárják, ahol már ott találta

Bodánszky Zoltán fakereskedt, a legbuzgóbb, legvallásosabb zsidó embert.

Internálták még

:

Kohn M. Jen cementgyárost, mint cionistát.

Pápai Lajos dr. állatorvost és nejét.

Friebert Lajost, a Bacoii húsárugyár igazgatóját.

Steiner József mérnök, tapolcai téglagyárost.

Leipnik Ármin textilgyárort.

Dr. Guth Emil ügyvédet.

Pátkai Lajos földbirtokost.

Az internáltak további sorsa ismeretlen, egyikük sem került vissza.

Amikor már a Felvidék zsidóságát elpusztították, a gylölt náci se-

reg Sztálingrádnál megkapta a halálos csapást — június 1-én zárták a

pápai zsidóságot a gettóba. Sevuosz második napján tartották az utolsó

istentiszteletet az si templomban. Megrázóan hangzott Stein Codek kántor

ajkáról a Jiszkor, bár akkor még csak érezték, de nem tudták, hogy ez az

utolsó ima, amely a nagymúltú zsinagógában elhangzik. A mártírhalált

szenvedett Haberfeld Jakab frabbi tartotta az utolsó dróseját...

A hitközség megválasztott elöljáróságát feloszlatták és a zsidó ügyek

vezetését egy öt tagú Zsidó Tanácsra bízták, amelynek egy feladata volt:

a kiadott szigorú rendelkezések végrehajtása.

A gettóban, amely a Petfi, Eötvös, Rákóczi, Szent László és Bástya

utcában volt, embertelen módon zsúfolták össze a zsidóságot. A gettónak

két kapuja volt: az egyik a Rákóczi utca Kossuth Lajos utcai részénél, a

másik a Bástya utcának Kiss tér felli részén. E két kapun át vitték ket
a strandra, ott átvizsgálták batyuikat, és nemcsak ékszereiket vették el, de

néha. Ötletszeren, egy váltás fehérnemt sem engedtek elvinni.
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egyik pribékjét és azt kérdezte:

holta, amikor a vigyázzállástól már az összeesésiiél tartottunk, odahívta

— Mondja, ó'rmester, hány zsidóval mentem ki 1942-ben a frontra?

— Kétszázhuszonöt zsidóval, jelentem alássan rnagy úr.

— És hánnyal jöttem vissza, rmester?

Tizenhat zsidóval — alássan jelentem, rnagy úr.

— Hallottátok, zsidók, ez vár rátok is! — üvöltötte habzó szájjal

a magyar kir. rnagy úr.

Az rnagy úr azonban nem érte el a célját. Másfelé szálltak a gon-

dolataink. Napok óta érkeztek a levelek, — mert ezeket a leveleket áten-

gedte a vérbajos hadapród úr, Szilágyi Sándor —, amelyekben a transz-

port eltt álló családtagok búcsúztak. Eleinte a peremvidékrl érkeztek

csak, aztán mind feljebb csúszott a jeges kéz. Az egyik postaosztás után a

hálószomszédom, a soproni dájen, a bájos Szofer rabbi, nyújtotta át sápad-

tan, szótlanul a levelét. A családja, a gyerekei búcsúztak tle. Ez az ijedt

zsidócska, ez a szobrot érdeml hs, könnyes szemmel, de emberfeletti ön-

fegyelemmel vigasztalta tovább szédelg baj társainkat. Éjjelente a takarók

alól fokozódott az elfojtott zokogás. Kerültük egymás tekintetét. Mig aztán

az egyik gyötrelmes napon befutott Pápáról is az els búcsúlevél- Most

mi voltunk soron. Mint a veszélyt érz bárányok futottak össze szegények

a szo-kásos mincha-imák eltt, a chaszidok és a nem vallásosak. Az el-

imádkozó, elzetes megbeszélés nélkül, spontán el kezdte mondani az Ovi-

nu Malkénut. A fogcsikorgató, fülüket befogó bajtársak a barakkban kör-

be futva, mint a lepkék a láng körül, mind oda kerültek az üvölt tömeg-

be. Az egész barakk egy szörny extázisbán vonaglott. A hitközségünk

„Sliach Ciburja’", a szke, szelid Stein Zodek, kifordult, kék szemével a mel-

lét verte, a másik kezével a levegbe kapaszkodtak görcsös ujjai. Nem

volt irgalom!

Tíz szke, szelid gyermekével statisztikai adattá vált. Amikor az el-

imádkozó felsikoltott, hogy: „Chamol olénü veal alolénü, vtapénü. — Kö-

nyörülj rajtunk, a csecseminken, a gyermekeinken ... A barakk falai re-

megtek és már csak a téboly következhetett. Nem volt irgalom! A vitéz

keretlegénység az ajtóban állott megdöbbenve, de bejönni nem mertek. A
kimerült testek a priccsekre zuhantak és sírni sem volt már erejük.

Aztán a tapolcai közönség kárörvend csúfolódása közepette, minket

is vittek vagonírozni, a kifosztott gettón keresztül. Ugyanazon napon kerül-

tek a vagonba pápai testvéreink is.

A zsúfolt vagonablakon át lestük a körülöttünk csapkodó, repül

bombákat. Nem talált el bennünket egyik sem.

Nem volt irgalom! Löwenstein Sándor
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szlovák, osztrák menekültek megsegítésére áldozta. Máris itt vannak — és

sietett be a templomba, hogy megnyugtassa az izgatott Stein bácsit.

Hiába próbálkozott Tovia Biedermann a hosszú felleghajtója alá sze-

rényen elbújtatott szárnyakkal, ma sem birt a híveivel, ö egyébként itt

az örökös Templomatya címet viselte, de ezt nem vette komolyan, mert

az idejét most is község-politikával töltötte, no meg délutánonként az óvo-

dába járt el játszani a kicsinyekkel- Hiába figyelte Julcsa néni. Teletömte

zsebét cukorkákkal, azt csempészte ki a boltjából, hogy kioszthassa, fleg

a gázkamrában elpusztított gyermekek között. Egyszerre csak Marton bácsi

és Eizig Gestetner libegett be kecsesen az Eötvös utcai kapun, hóna alatt

tartva az új jövevényt, majd egy ügyes lavírozással, a várakozók feje fö-

lött átsuhanva, letette az ijedt arcú Bárminán-t a templom lépcsjére, de

amint igyekeztek bekísérni az elcsarnokba, hogy Baum bácsi felvehesse az

adatait (mert amíg a Chewra törzskönyvébe nincs bevezetve valaki, addig

még neve sem lehet az illetnek), a tömeg úgy körülvette, hogy nem hasz-

nált Deutsch „Amstdiener” szigorú hangja, sem Rosenberg bácsi rábeszé-

lése. Mi újság Pápán? — szorongatták a szegény lelket, még kitlijét sem

átallották ráncigálni. Nem tudok sokat Pápáról — védekezett a jövevény,

— mert a pesti kórházban betegeskedtem — és utána nem vittek haza,

mert mint tudjátók: nincs otthon Chewra Kadisa. — Mi az, hogy nincs

Chewra Kadisa? — kérdezték medöbbenve. — Hát hol éltek ti, a fellegek-

ben? Hát még a templom is raktárnak lesz használva és... minjen sincs!

Döbbenetes csend lett. Lehajtott fejjel, csendben, szószerinti halálos

szomorúsággal lépegettek a padsorok között a könnyesszem lelkek. Mar-

ton bácsi is felért lassan a Misrach ülésre és körülményesen elhelyezkedett.

Az elimádkozó pulpitusnál Stein bácsi a talitja mögül hátranézett, nézte,

hogy mindenki helyén van- e már és sírástól csukló rekedtes hangján fel-

zokogott: Vehü rachüm jechaper ovajn, v laj jashisz . . . és egy félelmetes

kórus vele zokogta: Vhu rachum j’chaper avon — v’lo jaschith . . •

MUNKASZOLGÁLAT

Sok szörnységen mentem által a vérgzs években, de semmi sem

hagyott bennem oly nyomasztó emléket, mint az alábbi történet:

A németek bejövetele óta az újdörögdi táborban sínyldtünk. Akkor

váltották le a lágerparancsnokunkat, Gilde századost, ezt az elvetélt félarisz

tokratát. hogy helyette egy még sötétebb alakot kapjunk, egy idegbeteg,

szadista rnagy személyében. A nevére már nem emlékszem- (Az emléke is

legyen kitörölve). Egy óráig tartó motozás alkalmával, amikor a dics

keretlegénységünk, kakastollas segédlettel már a levélbélyegeinket is elra-
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LWENSTEIN SÁNDOR:

EMLÉKEZÉS PÁPÁRÓL

Olyan álomszer volt az egész, avagy talán valóban álom volt?

Mint egy jobbfajta láger bejáratánál, félig kimen, félig munkaruhákban,

kigombolt viharkabátokban ácsorogtak a megszokott izgalommal, mint min-

dig, amikor valami újat várnak, hogy híreket hallhassanak az érkezktl,

és hónuk alá, pontosabban mondva: szárnyuk alá nyúljanak.

A konyhások és kenyérvágók által elterjedt a hír, hogy valakinek ér-

keznie kell városunkból- A régiek, a vatikok, az immár nagyra ntt szár-

nyaikat szerényen összehúzva, az újak pedig repesve az alig kintt csonka

szárnyaikkal, jöttek-mentek nyugtalanul, de idegesség nélkül, mert már

nem kellett félniük a boríz hangtól, hogy „Már régen figyelem magukat!”

Már mind mentesek voltak a félelemtl, a bosszúvágytól, tiszták a

hiúságtól, és a becsvágy, ami megmaradt bennük, nem a földi törtetés volt

már egy jobb barakk vagy egy jobb láger után, ahol „megáll a kanál a

kásában”, hanem egy tiszta, érdek nélküli vágyakozás volt a felsbb szférák

irányában, mind közelebb az abszolút tisztasághoz.

Stukaszer ersböd búgással közeledett egy szolgálattev. A virító

Sin bet a karszalagján már messzirl elárulta, hogy keret angyal a lelkem.

Steiner Henrik — a rövidárus persze — aki már a Földön is tisztalelknek

számított — fölkiáltott hozzá: „Hová-hová, Örömtárs?” — Pápáról hozok

nektek valakit, de most hagyjatok, mert sietnem kell! — kiáltott le röpté-

ben, és már el is tnt a bíbor fellegekben.

— Na ug>"e, hogy nem Erhá — mondta Németh Tibor. Tibi még egé-

szen újnak számított, de azonnal a „megtisztultak barakkjában” lett elhe-

lyezve és a híreket még az arkangyaloknál is elbb tudta- A feszültség fo-

kozódott. Délben a konyhában Vértes Sanyi csapkodta mérgében az arany

csajkákat, mert az izgalomra, a böjtre való tekintettel alig egy páran vet-

ték fel az ebédet. Mincha és Maariv között újra összeverdött a társaság a

templom kavicsos udvarán. A padokban csak lézengtek, holott a heti Péle

Jaec eladássorozatra a kedvencek lettek kihirdetve: Róth, Link, Pressbur-

ger, Eckstein, Gottlieb, Haberfeld rabbik nevei ma nem birtak vonzervel.

A Béth Hamidros sem járt jobban. Ott Áron Pressburger, Dirnfeld, Rapo-

port rabbik tartottak eladásokat.

Közvetlenül a három csillag feljövetele eltt éles suhogással repült

be a templomudvar rácsos kapuján Bodánszky Sámuel, akit az egész menny-

országban becenevén Hosszú Smuelnak neveztek. A legmagasabb körökben

kering szentek is tudták róla, hogy utolsó éveit és vagyonát a lengyel.
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Az izr. polgári iskola növendékeinek 40% keresztény volt.

Kraft József, róm. kath. vallású tanítóképz-intézeti tanár átvette és

vitte szombattartó vallásos növendékének könyveit az Ereven túl, (szombat

határ) az Intézet kapujáig.

A pápai Járásbíróság szombaton nem tartott tárgyalási napot a zsidó

ügyvédekre való tekintettel. Évizedekig zsidó volt a városi tiszti orvos és a

városi állatorvos.

A zsidóság iránti szimpátiát nem zavarta meg az 1880 években az

egész országban fellépett antiszemita hullám sem. Amikor a tiszaeszlári vér-

vád nyomán az Istóczi György által felbérelt csapat a zsidó templom kör-

nyékén tüntetést szervezett és pogromra készült — a zsidó timár és mészáros-

segédek keresztény társaikkal együtt szétverték a bandát.

Az 1919 évi kommunista uralom után — a fehér terror idején Pápán

is fellángolt az antiszemitizmus hivatalosan is szitott tüze, Dr. Blum Róbert

fogorvost, Bienenstock és Steiner József pápai zsidókat a devecseri erdben

végezték ki. Várhelyi Izsó tanárt véresre verték. Ugyanakkor hírek érkeztek,

hogy az alsóvárosi legénység zsidó verésre készül, mire Breuer Gyula veze-

tésével a Stern testvérek (József, Imre és Géza), Bass Miksa öszegy

a zsidó ifjakat és botokkal felszerelve indultak, hogy a komolyabb veszedel-

met elhárítsák.

A sötét fellegek lassan eloszlottak és helyreállt a normális élet. A
40-es nyilas propagandája véget vetett az „aranyjuezi” szép napoknak. A Jud-

Süss film bemutatása után nemcsak a zsidók ablakait verték be, hanem va-

lóságos utcai harc keletkezett, melyben a katonaság is részt vett és bajonettl

sokan megsebesültek. A német megszállás után közeledett a vég... Megsznt

minden érintkezés, az üldözött zsidóknak nem akadt pártfogójuk. A tegnapi

barátok ellenségek lettek. Fehér hollóként jegyezzük fel: Góbi Ede mozi-

tulajdonos nevét — Góbi Hilda színmvészn apja — aki igen sok munka-

szolgálatost mentett meg — és Csanaky fhadnagy — tókerti áll. isk. igaz-

gató nevét, aki ember maradt a vadállatok között, a keze alatt szolgáló mun-

kaszolgálatosok áldó emlékezettel idézik igazi humanitását.

Szomorú akkorddal zárhatjuk csak e fejezetet: beteljesedett a Zsoltár!

ige: „Fizetnek nekem rosszat — a jóért — Örvendenek elestemen.” (Zsoltá-

rok 35 f. 12—lé V.) Csak e könyv lapjai hirdetik majd a kési utódoknak,

hogy Pápán egykor békés egyetértésben éltek a zsidók — a más vallásuak-

kal...
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A PÁPAI ZSIDÓK TÁRSADALMI KAPCSOLATA

Amióta gr. Eszterházy Ferenc 1748 V. 10-én kelt védnöki levelével meg-

engedte, hogy Pápán izr. hitközség alakulhasson, közel két évszázadon át a

zsidók itt a legjobb kapcsolatot tartották fenn a más vallásuakkal. Ennek a

barátságos, meghitt helyzetnek sok szép vonását tudjuk feljegyezni:

Már 1840-ben a hitközség kebelében gyjtést rendeztek a Mátyás ki-

rály szoborra, — a helybeli Ref. Kollégiumnak, mint kiváló magyar intézet-

nek 400 fr-t szavaznak meg. 1846-ban az új zsidó templom építéséhez a város

kegyúra 100.000 téglával járul hozzá.

1848-ban a ref. teológia és kollégium hallgatói szombatonként a zsidó

templomba látogatnak el. hogy Ló'w Lipót hazafias prédikációját meghal 1-

. 1872-ben Királyföldi Pál, ág. ev. vallású földbirtokos a zsidó iskola

céljára egy szép házat adományoz és végrendeletileg '500 ft-t hagy az iskolára.

Az évenként megjelen' ref. kollégium lapjain mindig ott találjuk a zsidók

neveit is, akik nemeslelk adományaikkal támogatták a Segélyegyletet.

Néger. róm. kath. apátplébános Szimchasz Tórakor nem mulasztotta

el felkeresni Ló'wenstein Adolf hitk. elnököt, hogy részt vegyen azon az ösz-

szejövetelen, amikor az elnök vendégül látta a hitközség tagjait. Lwenstein

Adolf hitk. elnök végrendeletileg 500 fr-t hagyományoz a Városra, azon

célból, hogy minden évben a halálozása évfordulóján 10 kath., 10 protestáns

és 10 szegény zsidót vendégeljenek meg.

Gyurátz Ferenc ág. ev. püspök héber beszéddel üdvözli az újonnan

megválasztott rabbit.

Antal Géza ref. püspök gyakran keresi fel a hitk. egyik tekintélyes

tagját: Beck Zsigmond kereskedt, hogy vele bizalmas, baráti beszélgetést

folytasson.

Szép tavaszi estéken mindig együtt látjuk karonfogva sétálni Blau

Henrick, a zsidó polgári iskola igazgatóját: Baldauf ev. püspöki titkárral (a

késbb pécsi püspökkel.)

A kath. egyház világi elnöke — a váci püspök sógora — Karlowitz

Adolf gyógyszertárában zsidó asszisztensnt alkalmaz, akit felment a szom-

bat- és ünnepnapi munkától.

A Ref. Kollégium, a Ref. Leánynevel Intézet, valamint az Áll. Polg.

Leányiskola zsidó növendékei felmentést nyertek a szombati írás alól.

A Ref. Kollégium úgy osztotta be tantervét, hogy a zsidó tanulók

szombaton d.e. 11 órakor részt vehettek az ifjúsági istentiszteleten.

125



Az utóbbi években a rabbi n^et nyelv hitszónoklatait már kevesen

hallgatták. A cionista szellem ifjúság héber nyelv kurzusokra jár, — de

a magyar nyelv szelleme elkíséri a megmaradt pápai zsidókat a világ min-

den tájékára. Mint ahogy az egykor, 14ö2-ben, a Spanyolországból kizött

zsidók is magukkal vitték a Balkánon át, Dél-Amerikába is — és évszáza-

dokon át megrizték az si szefárd spanyol nyelvet, úgy a Magyarország-

ból elkerült zsidók is — legalább az els nemzedék — a magyar nyelv

és kultúra terjeszti lettek. Még a legfanatikusabb zsidó rétegnél, a Netu-

re Karta hívei között is, a magyar nyelv dominál. A gettózás, a zsidó tör-

vények kesersége, a munkatáborok és haláltáborok szörnységei — a sok-

sok fájdalmas emlék csak az emberek iránti ellenszenvet váltotta ki, de

Petfi, Arany, Jókai, Ady nyelve nem vétkezett, azért emlékkönyvünk is

magyar nyelven tükrözi vissza a pápai zsidóság életét.
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A XIX. század közepéig a nagyközönség mindennapi társalgási nyelve

a német marad. Ezt a nyelvet használják a kereskedelmi életben, családi

levelezésben. Ismeretlen volt Pápán — még a legvallásosabb körökben is —
a jiddis nyelv, senkitl sem lehetett hallani, hogy „wirklich so” helyett azt

mondta volna, hogy „Take ezaj*' — a „bsürn aj fen” kifejezésnek a hírét

sem hallották. A hívek a héberrel való kapcsolatsukat azzal rizték meg,

hogy héber betkkel írták a legszebb stílusban a németet. (Mellékletünkben

bemutatunk egy ilyen, 100 évvel ezeltt héber betkkel írt megemlékezést.)

A rabbik ,,Andáchtige Zuhrer” szavakkal kezdik beszédüket, az is-

kolában 1860-ig német nyelven folyik a tanítás, de még a századforduló

éveiben is a Bibliát, a Zsoltárokat a legklasszikusabb német nyelv átül-

tetésben tanítják. Marton bácsi a polgári iskola fels osztályaiban a Thi-

lem-ot Sámson Rafael Hirsch frankfurti frabbi hochdeutsch fordítása sze-

rint tanítja.

A héber nyelv kiváló mveli voltak:

Schor Ármin polgári iskolai igazgató, az alsókubini rabbi fia. Mi-

után apját kétéves korábban elvesztette, anyai nagybátyjához, Groszmann

nagybicsei rabbihoz került, aki a Bész Jákob cím halachikus m szerzje

volt. akinél a héber nyelvet olyan tökéletesen elsajátította, hogy 12 éves

korában már tökéletesen írt és beszélt héberül.

Pfeiffer Mór iskola igazgató, aki héber nyelvtant szerkesztett.

Kiváló hebraisták voltak: Blau Henrik igazgató, Buxbaum Lipót ta-

nító. — Az új héber nyelvet Várhelyi Izsó tanár propagálta, tanította az

ifjúságot az él héber nyelvre.

A XX. század elején már a teljes magyarosodás következett be. A
magyar nyelv szerelmesei lettek. A családi oUhonokból eltnt a német

nyelv — az egymás közötti társalgási nyelv a magyar lett. Valójában ez lett

a mame los’n. Még itt-ott akadt egy-egy családf, aki a Pester Lloydot,

vagy a Pester Journalt olvassa, de helyüket rövidesen kiszorítja az Uj ság,

vagy a Pesti Hírlap.

A magyar nyelv iránti buzgalom indította az 1900-as évek ele-

jén a pápai zsidó diákokat arra, hogy tüntetést szervezzenek, amikor a je-

siva növendékei német nyelven adtak el egy purimspielt, az ablakokat is

beverték, hogy megakadályozzák az eladás megtartását. Más alkalommal

az ifjúsági istentisztelet Tóra-avatási ünnepén követelték, hogy a frigyszek-

rény takaró függönyén az eredetileg aranyfonálal kihímzett „Mittelschule”

helyett ,,Középiskola^ szó kerüljön.
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A PÁPAI ZSIDÓSÁG ANYANYELVE

A XVIII. században beköltözött els zsidó telepesek anyanyelve né-

met. A legnagyobb részük Morvaországból vándorolt ide, ahol a sziléziai

nyelvjárás szerint beszélték a német nyelve^. De az él nyelvvel együtt ma-

gukkal hozták a német kultúrát is. Ezen a nyelven nemcsak egymás kö-

zött beszélhettek, hanem németül tárgyalhattak a földesurakkal, vagy azok-

nak ispánjaival, a város iparos rétege német lévén — st mivel a környék-

beli falvak lakosainak nagy része is sváb volt — nyelvi nehézségük nem

lehetett.

Csak a rabbik, dájánok és néhány talmudtudós írt — de nem beszélt

— héberül. A rabbik héber nyelv levelezéseinek nyomait találjuk a kora-

beli resposium gyjteményekben. így Rabbi Juda Aszad, a Chaszam Szofer,

a Kszav Szofer említ pápai rabbikat.

De világiak — orvosok — is írtak héber könyveket.

1

' ^ J ^ ís<^'c tf
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1861-ben kelt héber bets német szöveg feljegyzés
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A háború után, a sok viszontagságon átélt ciprusi láger után érke-

zett Izráelbe. Nicanimban, ahol lánya él, telepedett le. A kibucban élte át

a felszabadító háború nehéz napjait, ó volt a kibuc fegyvergondozója.

Hagyományos, vallásos életéhez h maradt a nem vallásos kibucban is,

ahol magatartásával meg tudta teremteni magának a megszokott vallásos

atmoszférát.

Hatvanhat éves korában távozott el körünkbl ez a nemeslelk nevel.

A Pápaiak Köre kegyelettel rzi ennek az igaz embernek Emlékét.

SCHÜKK ZEÉV

Az Izráelben él pápaiak közt méltó helyet foglalt el — Rav Czvie

Eckstein daj énünk unokája.

A szüli és nagyszüli ház hagyományaihoz híven, a vallásos szellem-

ben nevelt ifjú a jesivákban végezte tanulmányait. — A nagy világégés

után csatlakozott a Hasomer Hacair mozgalomhoz és alij ázott. Az ország-

ban a Lechovot Chaviva Kibuc alapítói közé tartozott, — és aktív szere-

pett vitt a Mapamban. Ihletett költ volt. „A Nagy Éjszaka” és „Bnös
idk szemei” c. verseskötetéért az Ej Ion Kibucban kiosztott Charchasz díjat

— sajnos — már csak halála után nyerte el. Verses köteteinek témája a

pusztulás korszakát eleveníti fel.
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Hunsdorfon (Hunfalva) tanuló fiához intézett levelei telve voltak szelle-

mesebbnél szellemesebb biblia magyarázatokkal.

Éles elméjét dicséri, hogy elkészítette a pápai Hitközség Szervezeti

Szabályzatát, mely megakadályozta, hogy a Hitközség valamikor is neológ

alapon mködjön. Ezen szabályzat értelmében a hitközséget egy 80 tagú

Képvisel Testület és egy 23 tagból álló u. n. vallási szerv irányítja. Az

elbbieknek tagjait választás útján töltik be. A 23 tag csak vallástudomá-

nyokban jártas egyén lehet, ezeket nem a hitközségi tagok választják, ha-

nem elhalálozás, vagy elköltözés után kiváló tag helyett a Vallásügyi Bi-

zottság hív be egy tagot a megüresedett helyre. Ennek a szervnek hatásköré-

be tartozik: a rabbik, dajanok, sochetok jelölése — csak az általuk aján-

lott funkcionáriusok közül választhat a Képvisel Testület, — vagy a Hit-

község szavazásra jogosított tagja.

Szellemes mondásait: Neumann Albert, nyíregyházi iskola igazgató

örökítette meg: Reb Kive Popé cím könyvében.

PANETH JECHEZKIEL JEN

A Pápáról kikerült tanítói gárda kiváló tagja volt

A dési országos hír rabbi dinasztia Pápára került leszármazottjának,

Árje Paneth talmudoktatónak fia, a nagy rabbicsalád alapítójának, az els

Erdélyi Országos Frabbinak az utónevét viselte: Jechezkiel,

A magyar zsidóság legszebbb erényeit és tulajdonságait hozta magá-

val szülvárosából. Életfelfogása és munkássága az igazi vallásos pedagó-

gus életét példázza.

Már a pesti zsidó tanítóképzben feltnt önérzetes magatartásával és

pedáns küls megjelenésével. Ez a pedáns ember maradt élete végéig, mini

bels, mint küls vonatkozásban.

Bánóczi professzornak, a nagy pedagógusnak és humanistának egyik

legkedvesebb tanítványa volt. ö maga is humanista volt, aki a nagymultu

pesti orth. iskolában eltöltött 27 éves munkássága alatt a rábízott ifjúságot

nemcsak tanította, hanem nevelte is és ezenkívül szociális értelemben is is-

tápolta ket. Izráelben él sok tanítványa élénken emlékszik rá, hányszor

adta oda uzsonnáját valamelyik szegény tanítványának.

A vele együtt deportált és megmenekült pestiek csodákat mesélnek lá-

gerbeli viselkedésérl, ahol a tle elkobzott tefilinje helyett a szájától el-

vont kenyéradagja árán szerzett magának másik pár tefilint.
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Ha meg akarunk ismerkedni az igazi pápai Talmidé Hachamimokkal,

akkor ezeknek legkiválóbb egyéniségét:

REB KIVÉ SCHREIBERT

kell bemutatnunk.

A Krakkói Rabbi fia, a Chaszam Szofer unokája, brkereskedéssel fog-

lalkozott Pápán. Nem voit nyílt üzlete, lakásában volt a raktára. Kissé epé-

sen így emlékezik meg errl:

Egyik szobára mutatva: itt alszom én, a másikra: itt alszik a csa-

lád — a harmadikra: itt alszik az üzletem. Följegyezték róla, hogy az

akkori idkben szokatlanul nagy hozományt kapott: 5000 arany Ft. volt a

nedanja, — de az esküv napján a maaszert kiosztotta a szegények között.

Az após ezt megtudván, haragosan felelsségre vonta vejét, mondván: az

én vagyonomat pazarolod el. De a jelen lev nagybátyja: Kszáv Szofer

megnyugtatta. — Ne féltsd te a mi Kivenket — gazdagon fog meghalni.

Késbb, midn Pozsonyban egy nagy edénygyár tulajdonosa lett és a

rossz gazdasági viszonyok miatt súlyos nehézségei támadtak, — de a gondnak

legkisebb jelét sem látták nála barátai Pápán.

Egy alkalommal Horovitz szappangyáros, tanuló társa az esti Talmud

tanulásnál, meg is szólította és megkérdezte, hogy lehetséges, hogy súlyos

üzleti gondjainak semmi nyoma nem látszik rajtad, — mire R. Akiba meg-

jegyezte: bízom nagybátyám szavaiban, aki biztosított arról, hogy nem ha-

lok meg vagyontalanul. Valóban, a nagy rabbi biztató Ígérete teljesedésbe

ment — hatalmas vagyont hagyott hátra fiára: Mordecháj Berlre, azon ki-

kötéssel, hogy tíz éven át csak Tóra-tanulássál töltse idejét.

Ö maga valóban — üzletével keveset tördött, a Tóra tanulásnak élt.

Feljegyezték róla, hogy kívülrl tudta a Szentírás 24 könyvét. Keresked

korában a raktárban is télen-nyáron tanult. Télen sem ftött be, önmagára

olyan takarékos volt. Ha közügyben utaznia kellett, nem fogadta el a hit-

község pénztárából az útiköltséget. (Az Israelben meghonosodott Esel —
evés, ivás, alvás — költségvetési tételérl akkor semmit sem tudtak). Igaz,

hogy takarékossági szempontból csak száraz kenyeret vitt útravalóul. Mivel

kizárólag a tanulásnak szentelte életét — azért nem fogadta el az Apja ha-

lála után neki felajánlott krakkói frabbi állást.

Tudván tudom — mondotta —
,
hogy Apám is mennyire fájlalta, hogy

a közügyek és híveinek magánügyei mennyire elvonták t a Tóra tanulástól.

Az Talmud fóliánsai tele voltak széljegyzetekkel, melyeket tanulás

közben örökített meg.
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riil, és mint vegyészeti gyárak képviselje, nemsokára kitn nevet szerzett

magának. Szakmai vonatkozású cikkei egymásután jelennek meg spanyo-

lul. Mexico City-ben a magyarok által látogatott templom vezetje volt,

ünnepek alkalmával tartott prédikációi az istentisztelet fénypontjai voltak.

Hetvenedik születésnapja alkalmával Izráelbe látogatott és a Bné

Herzl páholynak — Lw Imanuel emlékére — gyönyör ezüst serleget

adományozott. Nagy zsidó kultúrájával, hséges vallásos érzelmével any-

nyira meghódította a mexikói zsidóság szívét, hogy temetése alkalmával

ivrit, spanyol és magyar nyelven búcsúztatták. Az egyes hitközségek szóno-

kai a legnagyobb elismerés hangján emelték ki az elhunyt fáradhatatlan

mködését, a közért való munkásságát.

A pápai zsidóság egyik tündökl csillaga távozott az élk honából.

Dr. STERN MIKLÓS

A Somogy megyei Tabon született. Édesapja mérnök volt, korán el-

halálozott, az özvegy édesanya Buxbaum Lipót pápai igazgató-tanító hit-

vese lett. A fiatal fiú Pápára kerül és az új helyen igazi szüli otthont

talál. Az igazgató-tanító a leggondosabb nevelésben részesíti a fiatal gyer-

meket, az új testvért rajongó szeretettel vették körül a Buxbaum gyermekek-

Középiskolai tanulmányait a helybeli ref. fgimnáziumban végezte,

itt is érettségizett. Utána a Budapesti Orsz. Rabbiszeminárium növendéke

lett, ahol már akkor feltnt nagy tehetségével, mint a keleti tudományok

búvárlója. Az 1940—42. évek táján alijázik és a jerusolájimi egyetemen

folytatja tanulmányait.

Orientalista lett. Kikerült Angliába, Oxford egyik híres kollégiumának

kutató tagja, majd az Oxfordi Egyetemen a keleti nyelvek profeszora lett.

Tudományos körökben világhírre emelkedett, amikor 19Vt8-ban a Párizsban

ülésez kongresszuson szóbeli csatát vív az ott megjelent arab delegátu-

sokkal. Ebben a tudományos küzdelemben az arabokat érte a veszteség,

mert a fiatal pápai zsidó tudós alapos érvekkel bebizonyította, hogy az

El-Aksza mecsetet — a Korán versre hivatkozva — nem Jeruzsálemben kell

keresni, hanem a Mekka szomszédságában lev Medina városban. Erre a

Közel-Kelet arab delegátusai botrányt rendeztek, de a távolabbi országok-

ból jöv muzulmán tudósok titokban gratuláltak neki.

A világ orientalistái a legkiválóbbak között emlegetik nevét. Sajnos,

a nagy tudóst fiatalon, 1969-ben elragadta a halál. Lehullt egy csillag,

mely rövid ideig tündökölt a tudomány egén.
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val, amit a város polgárai nem jó szemmel néztek. Egy napon Sisát reak-

ciós elemek lakásáról elhurcolták, revolvert szegeztek ellene, autóba kény-

szerítették és elhajtottak vele. D’Annunzió errl értesült és megmentette

Sisa életét, azonban azt tanácsolta, hogy hagyja el a várost. Elbb Civita

Vechiá-n dolgozott az Olasz Szocialista Párt apparátusában, majd Rómába

költözött, ahol mint a szovjet követség sajtóreferense mködött. 1917-ben

Milánóba helyezték át. Ott érte a végzetes megbetegedése és ott halt meg

34 éves korában, 1927. július 13-án.

Dr. Sisa Miklós tiszta lelkület, bámulatos intelligenciájú idealista

volt. A zsidósághoz való viszonyát megvilágítják az 1920-ban Palesztinában

megtelepedett fivéréhez írt levelei. Nem volt vallásos, de önérzetesen min-

dig és minden körülmények között zsidónak vallotta magát.

Nagyon értékelte Erec Jiszráél felépítését. Leveleiben párhuzamot von

az humánus szocializmusa és az országot épít cionizmus között. Nagyon

vágyódott látni az épül Erec Jiszráélt. A vágya nem valósulhatott meg, a

kegyetlen sors másképp végzett . .
•

Hogy az új világ építi milyen nagyra értékelik Dr. Sisa Miklós

ténykedéseit, mutatják, hogy a következ irodalmi termékek foglalkoznak

Dr. Sisa Miklós életével:

1. Kelen Jolán: Gallilei per a XX. században. (Kossuth kiadás, 1957);

2. Tömöri Márta: Uj vizeken járok. A Gallilei Kör története. (Gondolat,

Budapest, 1960) ; 3. Keltái Nándor: Sisa Miklós. „Forrás”, Irodalom, M-
vészet, Tudomány. Kecskemét, 1969. július.

SHELLEY ALBERT

A pápai születés Seelenfreund Albert, — Semen Rokéach abaúj-

szántói rabbinak kési utóda, még diák korában, Herzl életében, megala-

pítója volt a pápai Ceiré Cion Ifjúsági Egyletnek. A pápai Állami Ta-

nítóképzben nyerte el kitn eredmény tanítói és kántori oklevelét- A Ta-

nárképz hallgatója volt, amikor kiváló képességének elismeréséül 19 éves

korában a szegedi zsidó hitközség hívta meg titkárnak. Lw Imanuel f-

rabbi nagyon kedvelte ezt a zenei zsenit, aki kellemes bariton hangjával

mvészi színvonalra emelte — mint Kohén — a duchanolás szertartását.

Szegedi titkári mködése idején több verse jelent meg a legnívósabb zsi-

dó folyóiratban, a Múlt és Jövben — Baráth Albert néven. — Az els vi-

lágháborúból mint sebesült fhadnagy került vissza Szegedre.

Késbb otthagyván a titkári állását, egy nagykereskedelmi cég bel-

tagja, és a paprika-export vezetje lett.

Jóval a nagy világégés eltt családjával Kubába, majd Mexikóba ke-
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napvilágot „A háború és a psicho-sexualitás” — „A tömeg lelke” cím-

mel. — Késbb Freuddal személyes kapcsolata is volt.

Érettségi után Kecskemétre költözött, ahol a közben férjhez ment

Helén nvérénél lakott és az ottani jogakadémiára iratkozott be. A fia-

tal joghallgató feltnést keltett nagy mveltségével és eredeti gondolatai-

val. 19 éves volt, amikor pályadíjat nyert: „A darvinizmus hatása a fi-

lozófiára” cím 75 oldalas kiváló értekezésével. De a tudományos mun-

kán kívül a szépirodalom és a színház, mvészet is foglalkoztatja. Diák-

lap címen itt újságot szerkesztett. Késbb Keltái Jen, a Vígszínház dra-

maturgja elfogadta a „Fanyar úr a mennyországban” cím darabját, st
a honoráriumot is kifizette, csak a háborús körülmények akadályozták a

darab bemutatóját.

Az els világháború kitörése után Pozsonyban katonáskodott, az ot-

tani egyetemen szerezte meg a jogi doktorátust.

Késbb Pestre költözött és 1916-ban már a radikális beállítottságú

„Gallilei Körnek” lett az elnöke. A kör nevében 1919-ben Ady Endre — az

Egyetem aulájában felravatalozott — koporsója mellett tartotta a gyász-

beszédet.

Az els világháború eseményei Sisát az akkori politikai életbe so-

dorták. Szocialista állásfoglalása megnyilvánult az általa szerkesztett „Sza-

bad Gondolat” cím folyóiratban. A „Békeblokk” megszervezésére irányuló

eszmének igyekezett megnyerni gr. Károlyi Mihályt is- Károlyi Mihály 1917.

szeptember 23-án írt válaszában közölte, hogy a dr. Sisa által propagált

eszme fedi az elgondolását és meghívta t, Jászi Oszkárral, Kunfi Zsig-

monddal egyetemben ez irányú tanácskozásra. Az összejövetel megtörtént,

de reális eredményre nem vezetett.

Sisa ebben az idtájban központjába került egy, a Gallilei Kör ál-

tal megszervezett háború-ellenes akciónak. Röpiratokat szerkesztettek. Sisa

az Ülli úti kaszárnyában helyezett el az általa fogalmazott: „Katona-

Testvérekhez” szóló — vérontás elleni röpiratot. A rendrség gyanúba fog-

ta a Gallilei Kört és 1918. január 1-én beszüntette mködését- Dr. Sisát

is letartóztatták. Sisa a Conti utcai börtönben, majd a Gyjt-fogházban

volt letartóztatva, az szi forradalom kitörése eltt szabadlábra került.

Az 1919-es Tanácsköztársaság idejében Sisa nem kért és nem kapott fel-

adatot. Srn találkozott az állam akkori vezetivel, akik közül többen

igénybe vették tanácsait. Ebben az idben felesége betegsége arra késztette,

hogy Fiúméba utazzon felesége szüleihez. Ott érte a hír a Tanácsköztársa-

ság bukásáról. Fiume abban az idben a várost elfoglaló hírneves költ,

D’Annunzió önkényuralma alá került- Sisa kapcsolatba került D’Annunzió-
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Itt él közöttünk a pápai zsidóság büszkesége,

SISA ELIEZER

A pápai zsidó elemi iskola nagymveltség tanítójának, Sisa Adolf-

nak fia, Eliezer (László). 1900-ban született.

Tanítói oklevelének elnyerése után a kecskeméti reáliskolában érett-

ségit tett. Majd a budapesti és a wieni Megyetem hallgatója lett. Ideje-

korán megérezte az európai zsidóságot elpusztító vihart és 1920-ban már

Palesztinába érkezett. Egy hónappal megérkezése után már a tel-avivi

Tachkemoni iskolába kap kinevezést. Kiváló szaktudásánek elismeréséül

egy év múlva már az állami földmér hivatalba kerül, ahol egy pla-

niméter találmányáért az angol mandatárius kormány kitüntetésben ré-

szesíti.

1949-ben Cholonban megalakítják a Földmérési Fiskolát, amely-

nek vezetésével Sisa Eliezert bízzák meg, aki egyben ott a matematika

tanára lett.

Közben komoly irodalmi munkásságot fejt ki. Héberre fordítja

Brodetzky professzor nagy matematikai mvét. Az Am-Oved kiadásában

jelennek meg héber nyelven írt népszer tudományos munkái:

Archimedes és Newton (2 kiadás); Albert Einstein (4 kiadás);

Abao Ziffer Harofe (2 kiadás) ; Tankönyv a mérési hiba elméletrl.

Dr. SISA MIKLÓS

Schischa Adolf pápai tanító Miklós (Mordecháj) fia 1893 novem-

ber 15-én született. A nagy mveltség tanító, aki magánszorgalomból ta-

nult franciául és angolul — és felsbb matematikával is foglalkozott —
kitn nevelésben részesítette fiát. Miklós nemcsak a saját fogalmazásé

drósejával lepte meg a bármicváját ünnepl közönséget, hanem a francia

nyelven tartott kis ünnepi beszédével is (amit a hallgatóság közül való-

színleg csak az apja értett meg.) Az elemi iskola befejezése után a bely.

beli ref. fgimnáziumnak volt kiváló, jeles tanulója. írói hajlamai korán

jelentkeztek. Hatodikos gimnazista korában a Pápai Hírlap közölte egyik

novelláját. A VII. osztályos diák megismerkedik Ferenczi Sándor világ-

hír pszichoanalitikussal, aki mint a 7-ik huszárezred tartalékos tisztje,

ideiglenesen Pápán idzött és a diákkal egy utcában, az Eötvös utcában

lakott. Ferenczi az intelligens, nyugati nyelveket tudó diákot titkárjának

alkalmazta. így ismerkedett meg Miklós egész fiatalon Freud tanításai-

val. A késbbi években freudi eszméket tartalmazó nagyon nívós cikkeket

írt, amik a Nyugat cím társadalmi és szépirodalmi folyóiratban láttak
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stein Adolf hitközségi elnök leányát és Szombathelyen textilkereskedelmi

vállalatot nyit, ahol nemsokára elnöke lesz az orthodox hitközségnek.

Élénk összeköttetésbe kerül a vármegyei és országos elkelségekkel. Több

ízben felkeresi Vas megyei birtokán Széli Kálmán miniszterelnököt, kinek

felesége a nemzet nagy költjének, Vörösmarty Mihálynak leánya is

nagy tisztelettel fogadta. A miniszterelnök nagyra becsülte vendégét is tisz-

telte benne a hagyományokhoz bzigorúan ragaszkodó, mvelt zsidót. Ké-

sbb a fvárosba költözött. Itt is bekapcsolódott a zsidó közéletbe. Or-

szágos viszonylatban is kitn névnek örvendett. A vesztett háború után a

jobboldali kormány t küldte le a soproni népszavazás eltt, hogy agitál-

jon a magyarság érdekében. A neki ezért késbb felajánlott kitüntetést

nem fogadta el. „Horthy Miklóstól nem fogadok el kitüntetést.”

Három évtizeden át a magyar orthodoxia legfelsbb vezetségének,

az Országos Közp. Bizottságnak a tagja volt. Mvelt elme, kellemes küls,

megnyer modor, kitn szónok, képzett tollforgató — mindezek a kivéte-

les tulajdonságok szerencsésen egyesültek benne. Elvh, harcos orthodox

volt. Egyetlen orthodox tagja a Székesfváros Törvényhatósági Bizottsá-

gának. Évtizedeken keresztül küzdött a veszélyeztetett szombatért. Meg-

szervezi a Szombattartók Szövetségét, szerkesztje a Szombat Almanach-

nak, egész könyvtárat tesznek ki a szombat megtartása érdekében írt cik-

kei. Kiharcolta, hogy a fváros üzemeinek sok tízezernyi dolgozói ne szom-

baton kapják fizetésüket, hanem szerdán, — így kevésbé ihatják el kere>

setüket. Ezt sok nagy gyár is átvette. Ezzel sokat segített a szombaton

zárva tartó kiskereskedkön és piaci árusokon. De politikai és hitéleti

munkásságán kívül páratlan volt, amit a jóság területén cselekedett. A
végskig küzdött a kisemberek jogaiért, a kurzus alatt a piaci árus elvett

standjának visszaszerzéséért, vagy egy méltánytalan büntetés elengedéséért.

Nála türelmesebben, szebben senki sem beszélt a bajbajutott szegényekkel.

Mindenek eltt finom, bátorító szavakkal reménységet öntött a hozzá for-

dulókba. Valóságos atyja, patrónusa volt a kis zsidóknak, de felekezeti

különbség nélkül minden szegény embernek. Még a keresztény kurzus

alatt is ki tudta harcolni a fvárosnál a zsidó hitközségek és jótékony

egyletek segélyét, pedig ezeket a segélyeket még a régi békében sem adta

a fváros. A két világháború között enélkül a segélyek nélkül a zsidó jó-

tékony egyesületek zöme kénytelen lett volna áldásos mködését beszün-

tetni vagy a minimumra csökkenteni.

1949-ben, 79 éves korában megsznt nemes szíve dobogni. Eltávo-

zásával nagyon értékes emberrel lett szegényebb a magyar zsidóság.
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KIVÁLÓ FIAINK

Prof. Dr. JÁKOB KATZ — Rektor.

A Pápa közelében lev Magyargencsen 1904-ben született. Kisgyer-

mekkorát ebben a faluban töltötte, ahol alig volt egy minjenre való zsidó,

akik szatócsüzletük szerény jövedelmébl tartották fenn magukat. A kis

falusi gyermek csodálatosan ível pályáját a következ állomások jelzik:

Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a pozsonyi jesívára kerül, majd

a frankfurti jesívában folytatja tanulmányait, ahol rabbivá avatják, de

rabbi állást nem vállal.

A frankfurti egyetemen doktori diplomát szerez.

1936-ban Angliában találjuk, ahol a vallásos szellemben irányított

gimnázium és tanítóképz tanáraként mködik.

1950-ben már a jeruzsálemi Héber Egyetem tanára a szociológia és

a zsidó történelem tanszéken.

1956—57. években vendégprofeszor a manchesteri Zsidó Tudomá-

nvok Intézetében.

1958-tól négy éven át a Héber Egyetem dékánja.

1961-ben a Bella és Israel Unterberg Emléktanszékének rendes tanára.

1%9-ben a Héber Egyetem rektorának választják.

(Megjelent mvei: Tradíció és valóság. — A zsidó társadalom a kö-

zépkor végén. Héberül és angolul. — Kizárólagosság és türelmesség. Tanul-

mányok a zsidó és keresztény kapcsolatokról. Héberül és Angolul. — A get-

tótól az európai társadalomig. Angolul.

KORÉIN DEZS

A magyar orthodoxia kiváló alakja Pápán született 1870-ben. A pá-

pai hitközség egyik patricius családjának gyermeke volt, ki már ifjú ko-

rában kitn szervezképességének adta jelét. Diák korában az akkor

megválasztott Dr. Breuer Salamon, késbbi nagyhír frabbi tiszteletére

ás-menetet rendez a zsidó ifjúság részvételével. Dr. Breuer késbb

apósának, a német orthodoxia megalapítójának. Rabbi Sámson Rafael

Hirschnek megüresedett rabbi-székét foglalta el Erankfurtban. Élete vé-

géig jó barátságban maradt Dr. Breuer frabbival. Tanulmányai befeje-

zése után kereskedelmi pályára lép, nül veszi a nagytekintély Lwen-
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kovitzra, aki valamikor a florenci képtár igazgatója volt — itt meg elbb

fekete munkás, aztán meg a Karmel hegyen vett egy kis darabka földet,

és azt mvelte meg egyedül, két kezével . . .

És a sok Cionért rajongót, a szép lelkeket, akiket azóta a kegyet-

len sors kiragadott soraink közül. Rabbi Mordecháj Aszódit, aki öreg

szüleivel, feleségével és öt apró gyermekével jött Debrecenbl és a meg-

érkezése másodnapján (niDID 3in) a családja védelmében az arab

hordák ellen — elesett nem messze Joszef Chájim Brenner házától, akit

ugyancsak aznap gyilkoltak meg.

És az újjáépítés szent munkájának áldozata, a kedves, vidám Dr.

Alexander Fisch ügyvédjelölt, aki mint munkás dolgozott Salpéterék élesz-

tgyárában és kazánrobbanás következtében, 1923 novemberében vesztette

életét, együtt Szimcha Salpéterrel és feleségével, a „chalucok mamájával”.

Az emlékek sorában kiemelkedik egy név, neve az els világhá-

ború utáni kor els zsidó alijázónak. Ez volt: Winkler Ármin mérnök, aki

már 1919-ben telepedett le Jeruzsálemben és ott lett a túlzottan megfeszí-

tett munkának az áldozata.

Sokan

bátrak, akik

teljesedését!

voltak még a magyarországi alijából odaadók, lelkesedk,

életük árán siettették az új életre ébredést: a nagy álom be-
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megengedi, akkor a „refua slémá” kívánságon kívül egyebet is el fogok

neki mondani. Felvettem az ünnepi ruhámat, útközben jól átgondoltam,

hogy mit fogok neki mondani. Pontosan a látogatási id kezdetén jelentem

meg.

Feuerstein az ágy szélén ült és olvasott. Megismertem a kötésrl és

a felírásról: Moszkovszky: Ezer és egy csoda c. könyve volt a kezében.

Hozzáléptem, bemutatkoztam és úgy láttam, hogy mindjárt hozzá kezdhetek

a mondókámhoz. De félbeszakította és azt mondta, higyjem el, hogy a

meggörbült einsteini tér, az a leghatalmasabb gondolata az emberi kultú-

rának — és a legtávolabbi ködfolt a csillagos égen, az tulajdonképpen

itten van. Azután beszélt Flamarionról, a mikrokozmoszról, a makrokoz-

moszról, a bacillusok világáról és a mammutról, a sziámi ikrekrl, a ró-

mai pápáról, a vilnai gaonról és még sok minden másról. Marxról, Jézus-

ról, Jeanne D’Arcról, Freudról, Adyról, az „Ember tragédiájáról”. .

.

(Amikor idáig elért, az ápolón udvariasan kituszkolt a szobából,

mondván, hogy a látogatási id letelt.)

Vegyes érzelmekkel mentem el. Feuersteint megismertem, — be-

szélt, de én nem jutottam szóhoz. Késbb — évtizedeken át, szoros barát-

ság kötött össze vele. De mindvégig övé volt a szó.

Csak azon a nagyon szomorú napon — a Kirját Saul-i temetben,

amikor ott feküdt elttem Hameiri felravatalozva —, akkor mondhattam

el szabadon, hogy ki is volt ez a nagy. Messiás-váró héber poéta . .

.

Visszaemlékezések... Lebet-e meg nem emlékezni a sok rajongó, or-

szágépít chalucról. Isten-kereskrl, igazság-kutatókról, akik a föld min-

den sarkából ide keveredtek. Emberekrl, nagy titokkal a szívükben, akik

ide jöttek felejteni, mint ahogy a keresztények elzárkóztak kolostoraikba.

Számtalan csillogó pont az emlékek áradatában . .

.

Kinek ne jutna eszébe DARIDA, a keresztény chaluc, aki az elsk

között volt, akik felvették a harcot a támadó arabokkal az 1921. május

elsejei zavargások idején. Merre jár az erdélyországi ger, akit a rajongá-

sa új hitéért hozott ide, — de az elébe tárult vallástalan élet hatása miatt

meghasonlott önmagával és elbúj dosott.

Vajon él -e még a pozsonyi Wolf, az els magyarországi chaluc

kvucának a mecénása, aki látni akarta a hegyet, ahol a Tóra adatott és

elzarándokolt a huszas évek elején a Szináj hegyhez . .

.

Ki ne emlékezne a magyarországi tolsztojánus festmvészre, Mos-
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megkérni, hogy fordítsa le héberre. Ezt észrevette Bialik és attól kezdve

minden anekdotát kétszer mondott el, eló'ször jiddisül — azután hoz-

zám fordulva: „A te kedvedért héberül!” — megjegyzéssel, újra elmondta

a mi ékes nemzeti nyelvünkön- Ez a rendszer nagyszeren bevált az egész

utazás alatt, a chalucok teljes megelégedésére. Miért is ne? Egy viccen

kétszer nevetni — tiszta nyereség.

Ezek után bejáratos lettem Bialik házába.

Egyike azon tel-avivi családoknak, akikkel nagyon összebarátkoz-

tunk: volt Noach Finesz költ — a tel-avivi tanitóképz igazgatójának csa-

ládja. Felesége — Eliseva — Saul-Pinchasz Rabinovitsnak volt a lánya.

Az apa még 1888-ban lefordította héberre Graetz Israel Népe történelmét.

Olyan nagyra becsülték ezt a munkát, hogy Tel-Avivban utca van elne-

vezve errl a széferrl.

Házuk valóságos irodalmi központ volt, ott találkoztak: Bialik,

Frischmann, Schneur, Szokolov és majdnem mindegyike a XX. század

elején él héber íróknak és költknek.

A 20-as évek elején történt. Elisevával a Rothschild Boulevardon sé-

táltunk. Egyszerre Eliseva megállt és azon vettem észre magam, hogy nem
ketten, hanem hárman vagyunk. „Bemutatom neked Rachel BLUVSTEINT
Daganjáról — mondotta Eliseva. Ránéztem: álmodozó, nagy, fekete szem
uralta a leány arckifejezését. Leültünk egy padra. Egész prózai dolgokról

folyt a beszélgetésünk Rachellal. De már az elkövetkez esztendkben, mint

a héber irodalom reneszánszának egyik legnagyobb költnjét ünnepelték.

Akkor azonban elmulasztottam valamit . . . Mélyebb betekintést Ra-

chel nagyon mély, költi leikébe . . .

Hír érkezett, hogy Feuerstein Avigdor elhagyta Odesszát és jön Erec

Jiszráelbe. Megérkezett — kell módon fogadták, hogy történt, hogy nem,
magyarországi chalucok nem szerepeltek a fogadók között. Pedig ez nem
járja — gondoltuk. — Kié Feuerstein, ha nem a miénk? Azután meg ne-

künk külön mondanivalónk van hozzá. Feuerstein: magyar zsidó, meg
fogja érteni a mi problémáinkat. Neki el lehet mondani mindent — eltte

fel lehet tárni panaszainkat . . .

Ellátogatok hozzá, még ha személyesen nem is ismerem. De egyelre
nem volt alkalom a látogatásra. De késbb ez is eljött: híre járt, hogy
beteg, a Hadassza Kórházban fekszik. A Bikur Cholim micvája minden-
kire kötelez. Elhatároztam, hogy meglátogatom és ha egészségi állapota

110



A Jehuda Halévi utcában, egy földszintes házban lakott Chájim

Weizmann édesanyja. Csöndes kis ház volt ez, nem sok jöv-men lépte

át a küszöbét. így volt ez egész éven át, kivéve, amikor Chájimka — ahogy

az öreg néni hívta gyermekei között a legkedvesebbet — hazajött meglá-

togatni az anyját. Ez rendszerint ünnepek eltt volt. így történt 1923 pé-

szachján is, amikor Chájim Weizmann jött szédert tartani anyjával, test-

véreivel. Mi úgy éreztük, hogy Chájim Weizmann nemcsak a családjához

jött, hanem mindnyájunkhoz és a tel-avivi ifjúság ennek tudatában felkere-

kedett az ünnep kés estjén Weizmannt felköszönteni. A felköszöntés úgy

történt, hogy a ház eltt megindult a hórázás, hangos éneklés kíséretében.

Erre kijött Weizmann az erkélyre és üdvözölt bennünket. De ezzel nem

elégedtünk meg. Bementünk hozzá és kértük, hogy tartson velünk a tánc-

ban. Weizmann szabadkozott egy kicsit, de azután jött — közénk állt

és hórázott velünk rendületlenül. Azóta aztán eldicsekszünk, hogy még

köztársasági elnökkel is hóráztunk.

1924. tamuz 14-én indultam el Tel-Avivból, meglátogatni bátyámat

Rómában és jó szüléimét Bratislavában. A vonat kupéjában, a Tel-Aviv

—

Alexandria-i vonalon találkoztam négy férfivel, akik szintén Európába

utaztak, a Ceire Cion Kongresszusára. Ez a négy férfi: Ben Gurion, Skol-

nik (Eskol), Káplán és Miriminszky volt. Alexandriában együtt vettünk ki

szobát a Hotel de France-ban és az Európa nev hajón együtt utaztunk

Nápolyba. Ki gondolt akkor arra, hogy a négy útitárs közül három —
Zsidóország minisztere lesz.

Káplánnál azután még sokszor találkoztam, ö volt a Szolel-Bone

vezet mérnöke, aki aláírta a velem kötött szerzdést egy kétszobás lakás

felépítésére (260 fontért!) — a leend Chovevé Zion utcában, az akkori

homoktengerben. A szerzdés szövegét gépírón gépelte, aki nem volt más,

mint GOLDA (Meirsohn) MÉIR!

BIALIK-ot a hajón ismertem meg, amikor 1924 nyarán európai lá-

togatásból hazajöttem. Az els találkozás csalódást okozott. Ez a keres-

kedelmi ügynöknek kinéz férfi lenne a mi nagy, nemzeti költnk?! Le-

hetetlen! Valóban nem a hallgató Bialik volt az igazi Bialik! Hanem, mi-

kor a chalucokkal tréfálkozó, anekdotázó Bialikot hallgattam, akkor meg-

ismertem az igazi Bialikot, mintha külsleg is egészen megváltozott volna.

Az anekdotáit jiddisül szerette elmondani — nagy szomorúságomra —

,

mert a jiddist nem jól értettem, és kénytelen voltam az egyik chalucot
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zsidóságról, a magyar cionizmusról. Most aztán rajtam volt a sor a cso-

dálkozáson. A jelenlevk annyit tudtak a magyar zsidóságról, mintha Kína

zsidóiról lett volna szó.

Én meg lelkesedéssel igyekeztem megmenteni a magyar zsidóság

becsületét. Hogy sikerült-e, nem tudom, de sikerült az els ismeretséget

megszereznem Tel-Avi^ban, ami annál is fontosabb volt, mert hiszen én

voltam az els mcígyar zsidó Tel-Avivban . .

.

— Nem kvisre küldelek dolgozni — mondta Sengalevszky — ,
fon-

tosabb munkát bízok rád. Egy-két hónapon belül megnyitjuk iskoláinkat,

de hiányoznak a tanítók. Légy tanító! így lettem a Tachkemoni iskola

tanítója az 1920-i szi ünnepek eltt . .

.

Az Achad Haam utcában le van zárva a forgalom. A két szemben

lev járdán két kis faoszlop van felállítva és közöttük egy bordó-vörös

zsinór van kifeszítve. Achad Haam beteg, pihenésre van szüksége. Nem

szabad, hogy kocsikerekek zörgése, vagy autó tülkölése megzavarja nyu-

galmát. (A tel-avivi városi tanács rendelte ezt így el.)

Délután 4 órakor levették a zsinórt, jeléül annak, hogy a nagy író

pihenési órái elmúltak. Bementem hát hozzá, feltárhatom tervemet. Kicsit

naív ötlet, de hogy izgatott. Arról volt szó, hogy kisorsolandó tárgyakat

kellett szerezni a Keren Kájemet által rendezend bazárra. Megindult a

verseny a Vaad tagjai között, ki szerzi be a legértékesebbet. így született

meg bennem az ötlet, ellátogatni Achad Haamhoz, kérni tle D‘’D‘nn DtTID bv

egy aláírásával ellátott példányát. — Szívélyesen fogadott az öreg

úr. Mosolyogva teljesítette kérésemet. Én meg boldogan vittem a könyvet,

amihez párosult egy emlék a nagy szellemi vezérrl, akinek képe azóta

úgy rajzolódott meg agyamban, mint kicsi lábakon nyugvó nagy koponya,

magas homlokkal, az ajkán finom mosollyal.

A Keren Kajemet ügye vitt engem Vladimír Zev Jabotinszkyhez. A
K. K. L. Vaadja nevében kellett megkérnem, hogy tartson eladást. Még

akkor nem alakult meg a Revisionista Cionista Szövetség. Biztosra vettem,

hogy teljesíti kérésemet. Csalódtam. Jabotinszky megtagadta kérésemet —
és meg is indokolta, miért: Nem adatott meg neki a K. K. L. részérl az

a tisztelet, ami szerinte jár neki.

Akkor értettem meg, hogy egy a kelet-európai zsidó, aki európaibb

volt minden europaernél, ez a briliáns tehetség ember, miért nem vált a

chalucok ideáljává.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Sisa Eliezej-

1910. augusztus 3. délutánja. Tel-Aviv kis, földszintes házainak zsa-

lui le vannak eresztve, az utcán egy lelket sem lehet látni. Pedig milyen

jó lenne a hazatérés napján egy meleg köszöntés, egy barátságos kézszo-

rítás . .

.

Az Achad Haam utcában hirtelen „cholec, cholec” szólítás üti meg a

fülemet. A gimnázium kerítésének támaszkodva áll egy férfi: hívott.

Örömmel fordulok feléje salommal köszönteni, de gúnyos hangja vissza-

tart. „Cholec, miért jöttél?” — kérdi jiddisül — Tele van már ez a Pa-

lesztina chalucokkal, honnan lesz munkátok, mibl fogtok megélni?”

Nem láttam többé ezt az embert, de a hangja hallatszott és hallatszik

szakadatlanul: a makacs kishitség, a defetizmus hangja...

Sötét árnyéka a nagy hitnek . .

.

A „Hapoél Hacair” munkaközvetít hivatala a Sachar utcában volt.

A munkakiosztás tisztjét Sengalovszky, a gimnázium botanika tanára töl-

tötte be. Hozzá fordultak az új chalucok, tle tudtuk meg, hogy melyik

kvisre mennek dolgozni. (Más munkaalkalom akkoriban alig volt.) Sen-

galovsky (késbb Evén Zohar) mindenkihez intézett egy-egy kérdést szak-

májáról, koráról, héber nyelvi tudásáról. De hogy-hogy nem, hozzám

még egy feleslegesnek látszó kérdést is tett: melyik országnak vagyok a

szülötte. Látszólag feleslegesnek tnt a kérdés, mert akkoriban nem jöt-

tek chalucok sehonnan, kivéve Oroszországot.

— Magyarországi vagyok — válaszoltam.

— Magyarországi? — ismételte Sengalovsky csodálkozva —
,

hát

ott is vannak cionisták? — Bólintottam a fejemmel: — Igen, ott is van-

nak. Várjál! — mondta erre és még sokáig nem vette le rólam cso-

dálkozó tekintetét. Amikor befejezte a munkakiosztást, így szólt: — Ha te

igazán magyar zsidó vagy, akkor bemutatlak Jicchák Epsteinnak, mert

ilyen csodát még sem látott! És máris fogott, vitt Epsteinhez, a nagy

nyelvészhez, aki akkor a tanítóképz igazgatója volt. Nagy társaság gylt

össze éppen akkor nála. Sengalovszky bemutatott: „íme, egy magyar

chaluc”. A jelenlevk úgy bámultak, mint valami csodabogarat. Ez bizony

egy kissé zavarba hozott. De Epstein kedves, barátságos szavai hallatán

legyztem zavaromat és válaszoltam a rám zúduló kérdésekre, a magyar
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'— már egy egész kis gödröt ásott ki karmaival — és elkerül: a gödör

rejtett kincse: egy ládikó — szüleim által elrejtett, elásott családi éksze-

rek. drága holmik jutnak a napvilágra . ..

Én ezekrl mitsem tudtam, hiszen a deportálást megelz években

Sopronba kerültem. De te, drága Bodri, megrizted nemcsak a családi ék-

szereket, de éveken át nem árultad el idegennek soha ezt a nagy titkot, csak

nekem, a te drága gazdád leányának tártad fel a titkot!

Bodri! Abban az idben, mikor az emberek állatok voltak, Te, az ál-

lat, emberül viselkedtél

!

rizze meg ez a pár sor írás a te hséged emlékét!

Koritschoner Kató elbeszélése nyomán írta:

LÁNG GYULA
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IGAZ TÖRTÉNET

Felszabadultam... újra itthon vagyok. Az emlékek súlya alatt meg-

görriyedve járom az utcákat. Jól ismert házak mellett vezet el utam. Sehol

egy ismers arc, senki sem nyújtja felém üdvözlésre kezét, mintha idegen

városba kerültem volna. Ez volna a szülvárosom?!

A szüli házat keresem. A boldog családi otthont akarom látni. Igen-

igen, itt állok végre — megtörve bár: Jókai utca 32. Pápa.

Visiószeren elém tnik Apám képe. Családunk feje, élte delén lev
férfiú, aki fáradságot nem ismerve, éjt nappallá téve dolgozott értünk. De
nehéz munkája mellett tudott idt szentelni a közügynek is, mint a Hitköz-

ség 80 tagú Képviseltestületének tagja, részt vett ennek a nagymúltú Ke-

hilának vezetésében.

Magam eltt látom Anyámat, az igazi Jüdise Mámét, akinek csak egy

gondja volt: gyermekeinek boldogsága.

De eltnik a látomás . .. reszketve nyitom ki a kaput, ahol gyermek-

koromban egymásután gördültek ki a kocsik, a Koritschoner cég hatalmas

társzekerei — még hallom a kerekek zakatolását . ..

Belépek az udvarba, a drága otthon szobáit akarom látni. — Csak

pár lépést teszek . . . megtántorodom, zokogva, könnyes szemmel fordulok

vissza. — Idegenek, soha nem látott emberek foglalták el a meghitt lakást,

idegen hangok hallatszanak a régi, drága otthonból. Senki-senki még csak

rám sem ismer. De . . . hallga csak, hallga ! Egy ismers hang üti meg a

fülemet. Bodri! Bodri! Te vagy az? — Hát te túlélted a nagy katasztró-

fát? Drága kutyám, megismersz?!

Én vagyok a Kató-Kató! Emlékszel rám, mennyit játszottunk együtt!

Mellém sodródik, farkát csóválja, csahol, vinnyog — kezemet nyalja.

Megismert

!

De mit akarsz tlem? Miért húzol, ráncigálsz engem? Mintha megér-

tené a kérdést — húz-húz, ráncigái tovább-tovább ! És én önkéntelenül me-

gyek utána . . . végig a nagy udvaron, — de hová?

Tovább-tovább — az udvar végén lev kertbe húz engem a hséges

ebem. Végre egy fa alatt megáll . . . Elkezd kaparni, teljes erejével kapar
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PÁPAI PURIM
1925, márc, 10,

hírek
Napirend,

Adar 13. Hétf. Eszter tejnesz. Gyomorkorgás egész nap. E^te 8 óra-

kor vígjáték a zsidó elemiben, a legkiválóbb attrakciókkal, elsrangú kon-

ferál ás, olcsó helyárak.

Adar 14. KEDD. PURIM. Hitközségi hiv. fogad. eg. nap. — Schlachm.

ne. fel. meg. küld. Délben pulykapecsenye és kindli evés. (Szódabikarbó-

náról jó elre gondoskodni.)

Este 8 órakor a zsidó ifjúság második eladása. A Wahrmann egylet

kóstolója a kávéházban.

Este fél 10 órakor noch nicht dagevezene jelmez estély a Griffben.

Rendezi a Leányegylet. Aktuális jelmezek Jakobovits, az ószeresnél kapható.

SZERDA: a maradékok elfogyasztása.

CSÜTÖRTÖK: wieder das schwere, bittere Leben, mit Lád und

Czoresz.

A Tiferesz-Bachurím purimi szinieladásának szerepli
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Pápán is utat törtek, és egy ilyen chaszid hív azzal fordult Fischer Gyulá-

hoz, aki Jahrzeitjét tartotta: Nu, Herr Fischer, hol a Tikun?

— Majd holnap hozok, és elvitte nekik azt az imakönyvet, amelybl

a jámborok Savuot éjszakáján — a virrasztó éjjelen — imádkoznak, mely-

nek neve: Tik/un lél Svuot. — Itt a Tikun!

Blau Henrik igazgató ismert volt szellemes mondásairól. Egy szom-

bat déleltt, séta alkalmával így szólt partnereihez:

— Várjatok rám öt percig, bemegyek egy tanítványomhoz órát adni.

Egy más alkalommal, szombat délután, mincha után, látja, hogy

egy barátja nagy reverenciával köszönti Rapoch vaskereskedt.

— Most már értem, hogy miért ez a nagy Köved. Mert hisz az

Atyák mondásaiban — a Perekben — írva van: Máj re Raboch, kmajre

Somájim. — (Gyengébbek kedvéért: Úgy tiszteld tanítódat, mint az egek

Urát.) De egy kis változtatással: Majre Rapoch — kmájre somajim).

Sokat emlegették Láng Károly tanár egyik szellemes felköszöntjét,

melyet dr. Buxbaum Sándor orvos családi ünnepélyén tartott, mely íg\

hangzott: Én pedig azt kívánom a mi szeretett házigazdánknak, hogy le-

gyenek betegek! (Értsd, hogy legyenek betegek, akik majd felkeresik az

orvosi rendelt.)
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A rektort meglepi ez a nem várt köszönési mód és érdekldéssel for-

dul Reb Kive felé.

— A napokban olvastam a hírt — válaszol R. Kive, hogy Vilmos

német császár látogatást tett Wienben Ferenc Józsefnél. A német császár ez

alkalommal a székesfehérvári huszárok tábornoki egyenruháját viselte, fel-

sége pedig német ulánusi díszruhában fogadta magas vendégét. Megtanul-

tam, hogy ez a kölcsönösség az udvariasságnak legmagasabb fokú kifejezje.

Azért tehát, mikor Ön úgy köszönt nekem, ahogy mi, konzervatív zsidók

üdvözöljük egymást: Güt Jontev R. Kive, — tehát válaszképpen az önök

ruháját öltöttem fel és üdvözöltem Önt úgy, ahogy modern urak köszön-

tik egymást: Guten Tag, Herr Direktor.

Amikor Pápán megnyílt a Zsidó Polgári Iskola, sokan ott hagyták a

Talmud-Tórát, a kis Jesivát és az új iskolába iratkoztak be.

Spitzer R. Leml, a Jesiva vezetje — a késbbi szepesváraljai rabbi

— így fordult az elpártolt diákokhoz.

Du geszt ach in die Bargersul — wos lemste dórt: Kmives Kálmán,
wie viel Agn — Vak Béla hat gehat. — Küm lem do bei mir — Chümes,
Rase, ün Gemora!

A hitközség prominens tagjai között foglalt helyet a Fischer A. szesz-

nagykeresked cég tulajdonosa: Fischer Gyula. Róla mesélték, hogy egy

alkalommal peszach eltt a Frankfurti Orth. Újság hirdetése alapján on-

nan rendelt pészachi cukrász süteményt. Bár jól tudta, hogy lakásától nem
mesze, a Petfi utcában, a Salcer-féle pékségben készítenek szigorúan kóser,

kiváló minség pészachi cukrász süteményt- De valahogy elkelségével

nem tartotta összeegyeztethetnek, hogy egy pápai kis pékségben elállí-

tott süteményt vásároljon, mikor az európai orth. központ irányítása alatt

gyártott frankfurti csemegét fogyaszthatja. Milyen nagy volt azonban a meg-

lepetése, mikor az érkezett csomagot kibontva, a szomszéd Salzer pápai pék

címkéjével ellátott kitn cukrászsüteményt találta.

Pápán abban az idben ismeretlen fogalom volt a halálozási évfor-

dulón (Jahrzeiton) adandó Tikun (pálinka és sütemény). Az askenáz hí-

vek inkább tartották magukat a Sulchán Aruch által elírt szokáshoz, — a

fájdalmas emlékekhez jobban ill böjthöz. De késbb a chaszid szokások
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— Én ugyan életemben nem jótékonykodtam — válaszol a fösvény

— de tudod mit, a szekrényemben ott van az én esküvi szép táliszom, mely

azóta sem volt rajtam — nekem úgysem kell. Neked adom — vidd el...

így segítette meg emberünk a szegény asszonyt, hogy leánya férjhez

mehessen — és ez a talisz mentette meg a már-már kárhozatra szánt lelket.

Eddig a történet, fejezi be Willner a példázatot.

— Tudja mit, Willner — valóban szép történet, de engem nem hat

meg, én nem adok a túlvilági üdvösségemért egy garast sem — st ha valaki

megvenné, én eladnám az enyémet 1 forintért! Ha-ha-ha !!

Megrendülve hallgatta a jámbor Willner ezt az istentelen kijelentést

és Így válaszolt: Hát, ha maga eladja — én megveszem — és szegényes, lapos

tárcájából máris elkotorja a forintot — tessék!

— Gemacht — szól Salamon — elfogadom — elkelt!

— Nem addig van Uram, írást kérek az ügyletrl!

Nó, ha csak ez a kívánsága — itt van — és már írja:

Alulírott Salamon Ferenc ezennel eladtam a túlvilági üdvösségemet

Willner Lázár pápai lakósnak 1 ft. azaz egy forintért. Az ellenértéket hiány

nélkül felvettem.

Hazamenvén, Salamon kacagva adja el családjának a jól sikerült

heccet. De a család durva tréfának minsítette ezt az eljárást, ismersök,

barátok fejcsóválva hallgatták ezt a Chilul Hasemnek minsül aljasságot —
úgy hogy Salamonnak lelkiismeret furdalása támadt — éjszaka aludni sem

tudott. — Másnap hivatta Willnert, mondván:

— Nézze barátom, meggondoltam a dolgot, adja vissza az írást — itt

a forintja, ha akarja megduplázom a sikertelen üzlet miatt.

Nem úgy Salamon uram, az írás-írás, az üzlet: üzlet — én megvettem,

vissza nem adom! — Végül Din Tórához került az ügy, mely úgy döntött,

hogy az írást vissza kell adni 200 ft. ellenében, melyet Salamon ékszerésznek

a menyasszony kiházasításához kell adományozni.

így lett Pápán boldog menyasszony R. Aranka!

Egy alkalommal Savuot ünnepére rokoni látogatásra Pápára érkezett

Schwarcz Adolf dr., a bécsi Rabbiszeminárium rektora- Kijvén a templom-

ból, odalép Akiba Schreiberhez, az elismerten legkiválóbb talmudtudóshoz

és köszönti t a hagyományos üdvözl szavakkal:

— Güt Jantev Reb Kive!

Mire a megszólított barátságos hangon válaszol:

— Ah, Guten Tag, Herr Direktor!
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MOSOLY KÖNNYEK KÖZÖTT . .

.

Élt Pápán egy szerény parnoszeval rendelkez piaci látszerész, a jám-

bor Willner Lázár. Jól ismerte t mindenki a Kehilában, nem talmudtudá-

sával vált ki, hanem mély vallásosságával érdemelte ki a közmegbecsülést. A

Pápa—Csornai vicinálison a hetivásárra utazó hittestvéreket buzdította és

agitálta, hogy vegyenek részt a vonatban tartandó minjenen. Mikor felhang-

zott a kiáltása: „Jiden zu minjen az ötödik vagonban”, akkor igyekeztek a

hivek, hogy a közös Istentiszteletrl le ne maradjanak. Olyan természetesnek

találták, hogy ide csak zsidókai engedett be a kalauz, és az imádkozás ide-

jében még jegykezelésre sem jelentkezett. Az útközben lev kis állomásokon

Willner figyelte a felszállókat és ha hittestvért látott, rögtön behivta a min-

Róla beszélik a következ kis történetet:

Egy alkalommal bekopogtatott a gazdag Salamon órás- és ékszerész

Ftéren lev üzletébe, hogy egy szegény, árva leány kiházasításához nedovet

kérjen.

— Nem adok — szól a gazdag ékszerész ridegen.

— Nézze Salamon uram, egy árva zsidó leány kiházasításához kérek

szerény hozzájárulást. Tudja, hogy milyen nagy micve a Hachnoszasz Kaié?!

A válasz újra tagadó volt.

— Salamon uram, replikázott a szerény, vallásos ember, engedje meg,

hogy elmondjak Önnek egy kis történetet.

— Hát, ha addig nem jönnek vevk, — meghallgatom.

— Egy vallástalan, zsugori zsidó — kezdi az elbeszélést Willner —
hirtelen meghalt. Mikor lelke az Égi Biróság elé került, mérlegre tették a

földi életében elkövetett cselekedeteit. A bnök serpenyje hamar megtelt —
ámde a jó tettek serpenyje üresen maradt. A Vádoló Sátán kívánságára

már ki akarták mondani az örök kárhozatra szóló verdiktet, amikor az égi

szférákból hirtelen egy talisz ereszkedett alá a jó tettek serpenyjébe és ez

egymagában helyre billentette a mérleget. Az ítélet felment lett.

Ennek a talisznak története van. A zsugorihoz, aki életében jótékony

célra nem adakozott — egy alkalommal egy szegény özvegyasszony kopog-

tatott be, aki a szomszédos kis viskóban lakott. Siránkozva adta el panaszát:

leányom menyasszony, hozományt nem tudok adni, — a vlegény nem is

kiván mást, csak az ünnepi taliszt vegyék meg neki, enélkül nem megy a

chüpe alá. De annyi pénzem sincs, hogy ezt megvehessem. Segíts rajtam Uram,

adj támogatást, hogy a taliszt megvásárolhassam.
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országlása alatti reformkorszak a magyar zsidóság életében is új korszakot

nyit. A szabad költözködési jog engedélyt ad a zsidóság letelepedésére.

Ha az országos arányszámot vesszük figyelembe, akkor megállapíthat-

juk, hogy a XIX. század elején PÁPA — Pest és Buda után — az ország

legnagyobb lélekszámú és legtekintélyesebb zsidó települése volt.

íme az 1830. évi számadatok:

Pest 6031 a lakosság 2,5%-a

PÁPA 2645 ~ a lakosság 25 %-a

Vágújhely 2495 a lakosság 57 %-a

Óbuda 3130 a lakosság 42,3%-a

Pozsony 2602 a lakosság 43,6% -a

Nagykároly 1786 — a lakosság lS,8%-a
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EGY KIS STATISZTIKA

Az I. István király által alapított vármegyei püspökségek és a Bene-

dek rend együttes befolyása megakadályozta a királyi városok kialakulását,

melyben a zsidók, mint kamaraszolgák letelepedhettek volna.

Eszterházy Antal gróf volt az els, aki a XVIII. század els negye-

dében a zsidóknak megengedte, hogy Veszprém vármegyében letelepedhes-

senek.

Az 1736. évi összeírás 11 családot említ Pápán.

A késbbi idkben így alakul a zsidók lélekszámú:

1740-ben 73

1785—87-ben 445

1830—35-ben 2645

1880-ban 3550 — a lakosság 24 %-a

1884—94-ben 3140 — a lakosság 22 %-a

1910-ben 3076 a lakosság 15,3%-a

1941-ben 2613 — a lakosság 11 %-a

A pápai hitközség közelében lev falvak érdekes, de egyben szomorú

helyzetképet mutatnak.

TEVEL kisközség: 1830-ban 149 zsidó kereste ott kenyerét. Templo-

ma, mikveje, rabija, metszje volt. A lélekszám fokozatosan csökken, 55 —
19 és 1941-ben már csak 18 volt a lélekszám. Nagyrészük Pápára költözött be.

Pápateszérrl az els összeírás 39 egyénrl tud. Még hírmondó sem

maradt bellük.

Homokbödögén 1880-ban 101 lélek volt, de mire 1941-et írnak, 14

volt a számuk.

Nagydém is népes Khile volt, a szabadságharc idején 149 zsidót em-

lít az összeírás, és végül 11-re zsugorodott az egykor népes hitközség.

Pápa közvetlen szomszédságában sem volt más a helyzet, az egykor

86 zsidót feltüntet Tapolcafn 1941-ben csak 13 zsidó élt.

Marcaltn még 1910-ben 37 zsidó élt, 1941-ben már csak 15 zsidót

találunk.

A statisztika világosan mutatja, hogy II. József, a kalapos-király —
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Testvérem! Ha nosztalgiát éreztél szülvárosunk után — íme, bemu-

tattam, bejártuk minden zugát, a közöket, utcákat, tereket, — de hiába ke-

restünk, kutattunk a régi házak, új, modern épületek között, csak k, hi-

deg kövek fogadtak minket, sehol egy ismers arc, senki sem közeledett

felénk, hogy egy barátságos „Sólem aléchem”-mel üdvözöljön, és hiába

kérdeztük: „Hol vagytok ti, régi játszótársak? — zsidó ifjak, lányok, apák,

anyák, öregek, hová-hová lettek — csak a Várkertben lev „Vörös Híd”

viszhangja válaszolt: Hová-hová lettek...”

Forduljunk hát vissza, mondjunk örök búcsút szülvárosunknak —
ahonnan halálba hurcoltak 2030 Testvérünket — és rizzük meg kegye-

lettel emlékét a mi drága mártírjainknak . . .
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Még nem értünk a Petfi utca végére.

Közel, a Bástya utca sarkához van az Eisen féle kóser szalámigyár.

A kitn hírnévnek örvend virslit, országos vásár alkalmával a vidéki,

nem zsidó iparosok is jóízen fogyasztják.

Leérünk a Bástyára, a tágas hely a zsidó gyermekek kedvelt játszó-

tere. Csak zsidók laknak erre és a játékot nem zavarta senki. Búj ócskára

alkalmasabb hely nem is kínálkozhatott, mint a Cinca patak kiszáradt med-

re. Ez az utca adott helyet a handléknak, akik a kijavított, ócska ruhákat

adták el a még szegényebb zselléreknek, a környék proletárjainak. De eb-

ben az utcában vásárolhatsz baromfiaprólékot is (nem neonfénypes hir-

detoszlop, csak kézzel írt szerény tábla hirdeti: Itt bélyeg kapható). Haas

májas az utca túloldalán vásárolja a kövér libamájat, amelyet azután

Wienbe exportál. De a közeli Salétrom utcában is nagy export cég m-
ködik: a tágas udvarban gyjtik, szortírozzák a tollat, bröket, Ungár

Mihály és Béla a cégtulajdonosok.

A Bástya utcából vezet lefelé a Büdös-köznek nevezett girbe-görbe utca,

ahol a zsidó tímársegédek, cserzmunkások áztatják és tisztítják a brö-

ket. 1850 körül annyi zsidó tímár és szabó volt Pápán, hogy külön zsidó

céhet alakítottak — így már akkor megdöntötték az antiszemiták érvelését,

hogy a zsidó húzódozik a nehéz fizikai munkától.

Emlékezzünk e helyen egy tipikus pápai iparról, melynek munkásai zsi-

dók voltak: pipa rézmetszk. A Boskovitz féle pipagyárban dolgoztak, nem

kis mvészi tehetséggel metszették a pipa rézkupakját.

A Bástya utca a Kiss térre torkollik. Itt van az S. L. Toch nagyszabású

fszerüzlete, Süss sólerakata, Hoffmann Dávid vaskereskedése, Weber Antal

géplerakata és a Honvéd kaszárnya közelében a Sepauer ház, melyben az

országos hír Fischer agyagáru és porcellángyár mködött.

Sétáltunk eleget, elfáradtunk — rendelhetünk egy bérkocsit itt, a kö-

zelben Gold Ignácz bérkocsi tulajdonos. De ha áruszállításra van szükséged,

azt is elválalják a zsidó speditrök: Spiegel a Korvin utcában, Korit-

chonerék a Jókai utcában, kisebb fuvart szívesen teljesít: Jakobovits a Petfi

utcában.

De még felszaladunk a falépcskön a zsidó elemi és polgári iskolába,

egy szempillantást vetünk a Chevra Kadisa emeletes székházára és a mel-

lette lev: Écz Chajimra . .

.

Rövid az idnk, de azért ugorjunk le a Korona utcába, nézzük meg
a Zsidó Ápoldában az öregeket — hogy onnan a kanyargó Zrínyi utcán

át. Kövesék boltja mellett elhaladva, Thurmék pékségét elhagyva — elju-

tunk zarándokutunk végére : a pápai zsidó temetbe . .

.
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portált kóser cukrászsüteményt. De a tisztes (vagy ha úgy tetszik, lisz-

tes) pékipart sok zsidó zte: Buchsbaum Lajos — majd József a Rákóczi

utcában, Lázár pék az ízletes krumpli-cipó készítje a Kuruc utcában, Fól-

iák és Lunczer pék a Corvin utcában, Turmék a Jókai utcában — gondos-

kodnak arról, hogy a pápaiak el legyenek látva friss kiflivel, zsemlével —
a reggeli kávéhoz és sóskiflivel, meg pereccel a habzó sör mellé.

Salzer péksége mellett az re Weisz kocsmája. A volt Talmudok-
tató italmérését szívesen keresték fel a hívek egy kupica szilvóriumért. Ez

a kocsma „nem volt hangos, nem munkálkodott benn a cimbalmos” —
csak pénteken élénkült meg a forgalom, amikor Kidus-borért jöttek a

gyermekek. — Szemben van a „laskaház”. Míg villanyer nem volt, a bor-

sosgyri parasztlegények hajtották a gépeket. — De az ünnep elmúltával,

mikor a pászka-gép már nem zakatolt — a jesiva-növendékek foglalják el

a helyiséget. „Haj-Abaje-haj Rove” — hallatszik már a kora hajnali órá-

ban. A jesiva késbb szép, tágas helyet kapott a Chevra Kadisa székhá-

zában.

A laskaház mellett, a Blau szofer házában a maceszrl malom. Itt da-

rálták a széderesti ünnepi vacsora felejthetetlen „knédli-leveséhez” a ma-

cesz-lisztet. (Knédli: fogalom volt, fenn is maradt a példabeszéd: Er meint

nicht die Gode, nur die Knódl!)

Az utca baloldalán sorakoztak a kóser mészárszékek, melyeknek telj-

hatalmú ellenre: Fürszt masgiach, vigyáz a kasruszra. A hitközségi szék-

ház emeletén van a rabbi-lakás, hitközségi iroda, az udvarban a baromfi-

vágoda. Itt vagyunk a pápai zsidóság centrumában: a templomnál. Üljünk

le egy kicsit a márványlépcskre, ahol olyan jól lehetett buxa-maggal

(szentjánoskenyér mag) játszani — olyan jól esik itt a hvös lépcskön

pihenni és egy kicsit elmerengeni. A szemben lev lakóház emeleti szobá-

jából lágy akkordok szállnak felénk. A nagyszüli ház vallásos hagyomá-

nyait rz Neumann család fiatal, tehetséges, Elza zongoratanárn gyö-

nyör játékának hangja szrdik át a légen: Mondschein szonáta... de

azután elszáll a dal ... (talán ez órákban, sok-sok ezer kilométer távol-

ságban, Argentína fvárosában . . . rezonálnak e hangra . . .)

Elszállt a régi dal — nem hallatszik már Pápán zsidó házban zon-

gorajáték . . . Térjünk vissza a jelenbe és folytassuk utunkat.

A templommal szemben a Bsz Hamidros (jó pápaiasan Beszemed-

res), a Siur Egylet székháza. Ha elkéstél a templomból, itt mindig találsz

m'ingyet (így hívták a minjánt). Itt tanulnak a délesti ima után a Ben
Tajrék (Ben -Tóra. Talmudtudós), élénk pilpulba merülnek el Horovitz,

Hoffmann, Rechnitzer, Krausz, Biedermann és a többi morenok.
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De ne hagyjuk figyelmen kívül a fatelepeket:

A Tapolca folyó mellett: Bodanszky és Hirsch féle fa- és szerszám-

fa kereskedést, Friebert a Jókai-ház mellett, Grünwald Imre az Árok utcá-

ban, Bergerék a Széna téren folytatták kereskedelmi tevékenységüket.

De ne csak a cégtáblákról olvassuk a neveket. Cégtábla nem hirdette

munkásságát a tollasoknak. Ezek az egész héten falvakat járó zsidó em-

berek görnyedt háttal vitték a batyut, felkeresték a kültelkeket, esben, hó-

ban, viharban, forró napsütésben dolgoztak — azzal a szent tudattal, hogy

majd gyermekeiknek jobb, könnyebb lesz a sorsuk. Reményük beteljese-

dett. Ezeknek a gyermekeik orvosok, ügyvédek, tanárok lettek, de a dip-

lomás gyermekek sohasem szégyellték, hogy apjuk nehezen dolgozó, sze-

rény jövedelm, kis zsidó volt. — De ne feledkezzünk meg az egészség-

ügyi vonalon dolgozókról sem, hiszen Pápán a gólya nénik is zsidók vol-

tak: Bernsteinné, Blauné, Donáthné, Singer néni nemcsak a zsidó gyer-

mekágyasok mellett szorgalmaskodtak, hanem a legtöbb keresztény ház is

ket hívta az örvendetes családi eseményhez.

De folytasuk utunkat:

Befordulunk a tipikus zsidó utcába, amely büszkén viseli a halha-

tatlan költ nevét, annak emlékére, hogy Petfi Sándor ebben az utcában

lakott pápai

ne zavarjon

diák korában. Az els házból kihallatszó kalapácsütések zaja

bennünket, mert a legszebb szimfóniának hangja száll felénk:

a munkáé. Itt dolgozik segédeivel a város legismertebb vízvezetékszerel és

bádogos mestere: Mayersberg Samu.

Zsidó mester munkáját dicséri a Ftéren álló kath. plébánia nagy

templomtornyának és tetzetének újrafedése is. Abban az idben kapta

ezt a megbízatást Mayersberg Samu, amikor Kriszt apátplébános megtil-

totta, hogy zsidó bábák vigyék a kath. gyermekeket keresztelésre, de attól

nem zárkózhatott el, hogy zsidó bádogosmester készítse el vörösrézbl a

kegyúri templom életveszélyes újrafedési munkáját.

Tovább-tovább! Hiszen ez az utca a zsidó gettó — majdnem minden

házában testvéreink laknak. Áldozzunk a nagy költ emlékének, aki 1848-

ban kiállt a zsidók védelmére, amikor a svábok antiszemita húrokat kezd-

tek pengetni. Itt lakott a kollégiumi diák, de már homály fedi, hol állha-

tott a Frommer zsidó kocsmája, ahol az „Üstökös” „boldogan énekel, tré-

fál, tervezget baráti körökben, jókedven”. (Illés Gyula Petfi Sándorról

szóló monográfia, 74. oldal).

A jellegzetes pápai köziébe csak bepillantunk, és máris ott talál-

juk a Salzer-Friedmann féle pékséget, ahol nemcsak a szombati sóletot rak-

ták be a töltött libanyakkal, hanem itt sütötték — a még külföldre is ex-
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De akik a könyv mellett egy kis jó itókára vágyakoznak, azok betérnek a

mellette lev: Singer Antal kocsmájába egy kis üveg „stamperlire”.

Amíg az iparosok céhekbe tömörültek, zsidó nem mehetett erre a pá-

lyára, de az emancipáció megnyitotta elttük ezt az utat, és rövid idn be-

lül a kigünyolt vándorló, falu végén fütyül rongyszed, üveges, tollas zsi-

dóból a legszorgalmasabb, a legügyesebb iparos lett. Volt is Pápán: sza-

bó, cipész, esztergályos, asztalos, bádogos, lakatos, harisnyakészít, szcs,

fodrász, parókakészít, pék, cukrász, üveges, mészáros, villanyszerel: Zsi-

dó!

Ha satnezmentes ruhát akarsz, rendeld meg Schiffer Adolf Bástya

utcai mhelyében, ahol kés éjjeli órákig szab, varr a szakállas, sovány

szabómester, két fiával, — munkáját csak akkor szakítja meg, ha a Chev-

ra Kadisa Thare szertartásra hívja, melynek az önkéntes vezetje, szomba-

tonként pedig a Berger fatelepi minjennél és a Tiferesz Bachurim Egylet-

nél a Tóra-felolvasói tisztséget látja el.

Ha mérték utáni ruhára tartasz igényt, akkor felkeresed a mindig

jókedély, anekdotázó Stern Móric szabót a Rákóczi utcában, aki még a

Kassai utolsó stációnál is vidám történetekkel szeretett volna lelket önteni

a halálba indulók gyülekezetébe.

Nemcsak a kereskedelem és a kisipar, hanem a gyáripar is a zsidó

tehetséget és munkát dicséri:

A nagy Perutz és Leipnik gyárakon kívül kisebb gyárak és üzemek:

Dr. Breuer Pál vegyiárugyára

Kohn József cementárugyára

Wittmann Ignác téglagyára — Kéttornyúlak

Steiner téglagyára Tapolcaf

Boskovitz pipagyára

Blum kékfestgyára

Balogh Jen szöv üzeme

Schnfeld József ecetgyára

Horovitz szappangyára

Toch József lakatosáru üzeme.

Rapaport szikvízgyára

Grosz, Kuruc utcai szódavízgyára

Ungárék Viasz utcai bráru és szíjgyártó üzeme.

Régebben az országos hír Fischer Móric féle majolika

edénygyár — mind pápai zsidók alapítása.
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és aszonüzlete. De ne idzzünk itt sokat, forduljunk be a „kapuszínen’

Kossuth utcában ott találjuk a textilüzlelek — jó pápai táj szólással a r-

fös-bótok — hosszú sorát. Rosenberg, Walenstein, Tornyos Krausz, Breuer

Lázár, Weltner Manó, Saudek Testvérek (Sas fiúk), Willnerék, Balogh Jen

egymással vetélkedve gondoskodnak a falusi közönség és a városi vevk ké-

nyesebb igényeinek kielégítésérl.

De szombaton és ünnepnapon hiába próbálkozol textilárut vásárolni.

A elhúzott rednyök elárulják, hogy a tulajdonosok: zsidók. A pénzimá-

dóknak csúfolt seftelk, íme, otthagyják az „aranyborjút”, felveszik ünnepi

ruhájukat, magas cilindert, vagy kemény kalapot tesznek a fejükre — és

templomba mennek ájtatoskodni, Lwy Lázár kántoí templomi énekét és

a Tóra felolvasását hallgatják. A textilesek hosszú sorát csak itt-ott sza-

kítja meg egy divatáru üzlet: Süsz, Sebk, Kiss Simon, Kiss Ferenc, vagy

egy szrme szcsüzlet: Gutstein-Laufer-Spielmann.

Készruha üzletet is ebben az utcában találunk, tulajdonosa: Altmann

Bernáth, de ebben az utcában válogathatsz a legdivatosabb cipkben is, ha

betérsz a Neumann féle cipüzletbe, a cégnek Deák Ferenc utcai sarokház

épületében lev dús cipraktárában Neumann néni fogadja kedvesen a ve-

vit. A szk Kossuth utcában, a végtelen üzletházak között találjuk: Nobel

Ármin könyv- és papírkereskedését — és könyvnyomdáját. Itt készül a

PÁPAI KÖZLÖNY, amelynek Az hírlik . . . rovatát türelmetlenül várja a

közönség, mert ki tudja, hogy Polacsek Frici szerkeszt gúnyos nyila kit

céloz ki.

De nem hiába vagyunk az írás Népe, a sokkal nivósabb PÁPAI LA-

POK is zsidó nyomdában készül: Goldbergeréknél.

A ftéren lev: Stern Ern nyomda legmodernebb gépekkel van el-

látva, A legkényesebb igényeket is kielégít nyomtatványok készülnek itt

— meg a Weisz és Drach nyomdákban.

A Kosuth utcai üzletsor nem ér véget, itt van Braun Miksa elegáns

szabósága, az Eötvös utca sarkán a Schlesinger féle vadkereskedés, ahol fá-

cán, gyöngytyúk, nyúl szerezhet be. A másik oldalon Böhm Samu eszter-

gályos munkáival szerez jó nevet, a régi, patinás cég készítményeivel ke-

vesen állják a versenyt. A fposta melletti ház Breuer Lipót üvegkeres-

kedésének ad helyet. Ezzel szemben, a kétemeletes sarokházban, a Párisi

Nagyáruház, amióta Steiner Jen a tulajdonos — szombaton zárva tart. Ha

itt befordulunk, a Deák Ferenc utcában találjuk Baum Lajos antiquáriu-

mát. A szigorúan vallásos lányok az üzletvezetk, akik olyan jártasságra

tettek szert a világirodalomban, hogy minden kultúrember megirigyelheti.
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iszik, mint a kefeköt — k a legjózanabbak). A vidék is jól ismeri Enge-

lék kisipari munkáit.

Pár lépés csak és a Lunczer péksége, Lwy féle magánbankház mellett,

ott állunk a Lwenstein kúria mellett. Itt élt a pápai hitközségnek hosszú

éveken át volt elnöke, a nagytekintély Lwenstein Adolf. A lisztüzletet

késbb fia: a templom els gabeja, Lwenstein Jakab vezette. Lépcskön

mentünk fel az üzletbe, ahol 10 fillérért saját rlés lisztet, 11 fillérért

már finom rlés grízes lisztet árusítottak. De volt is keletje a lisztnek,

mert minden zsidó házban otthon gyúrták, dagasztották a levestésztát, tar-

honyát és otthon készült a kenyér, a Sabesz-barchesz, hogy a nk eleget

tehessenek a szent micvának: a Cháló vételének...

A lisztkereskedk maguk rlették a búzát, árpát, rozsot, kukoricát.

(A Tapolca mentén egymás mellett álltak a vízimalmok — gzmalom nem

volt Pápán) és kizárólag lisztet árusított a Corvin utcai Lunczer pék, Seelen-

freund Ben, a Bástya utcai Deutsch Hermán, Bhm Simon hitközségi jegy-

z családja, a Haltéri Herzog, a Ftéri Guth Jakab.

A Lwenstein kúria udvarán voltak a pápai gabonakereskedk nagy

raktárai, ide irányította Krausz Jakab, Drach Adolf és a többi felvásárló a

piacra felhozott gabonát. Ebben az utcában volt a gyömörei Steiner szesz-

nagykeresked hatalmas borpincéje is. Az utca másik oldalán Apfel Dezs
divatáruházának kirakata csábította a vevket, az üzlet a memlékjelleg

Lloyd épületben volt. (Egyemeletes barokk épület, udvarán árkádok, szé-

pen kovácsolt folyosói rács-kötk). Lloyd! A pápai zsidóság kaszinója. Az

emeleten lev zárt helyiségbe csak tagok léphettek be. Itt tarokkoznak az

öregek, újságot olvasnak és politizálnak az intellektuelek, és itt kötnek üz-

letet a gabonakereskedk, akiknek körében egész kis tzsde alakul. Közben

a Láng Náci bácsi és késbb a Rosenfeld kávés által készített — város-

szerte elismert — legkiválóbb kávét fogyasztják. Elnöke Krausz József, H.

udvari tanácsos, agglegény, az egyetlen ntlen ember, akit Chover címen

szólítanak a Tórához.

De folytassuk utunkat — a Ftéren, az öreg templommal szemben

van a vidék legnagyobb üvegkereskedése, Eisler Mór hitk. elnök a tulajdo-

nosa. A raktár a Ruszék utcai árkádos folyosók közt van. Ha színpompá-

ban akarsz gyönyörködni, ezt is zsidó üzletben találhatod, ha felkeresed a

sarkon lev Kardos Testvérek festéküzletét.

Eislerék mellett van, az Elefántos házban, Kohn József cementáru-

gyárának az irodája. A Korona utcában lev gyárban készülnek a csempék,

cementlapok, betoncsövek, sírkövek. A gyárat késbb fia, Kohn M. Jen
vezeti. A Ftéren van még: Pfeiffer Ignác textil- és Rechnitzer Náthán vá-
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madiák laknak a környéken. Nemcsak a brkereskedés, hanem a brkikészítés

is zsidó kereseti ág volt. Az irhások, a timárok zsidók voltak. Az ország

egyetlen zsidó tímár céhe itt mködött egykof, de még gyermekkorunkban

Grünbaum bácsi a Cinca patak medrében áztatta a bröket, a Viasz utcai

Ungárok br kikészítéssel foglalkoztak. Brkeresked volt a Szent László utcai

Kive Schreiber, akinek a lakásában volt a brkereskedése. Brkeresked! De

olyan talmud-tudós, hogy a krakói hitközség felajánlotta neki a frabbi

állást, — melyet nem fogadott el. Brös volt a Corvin utcai Koth, a hitköz-

ség egykori fgabbeja — amely tisztséggel a Templom atya cím járt, Hof-

mann cégnek a Kossuth utcán volt a briizlete, Steiner Árpád a város másik

részén nyitott brüzletet. Ezek a brkereskedk látták el a pápai nagyszámú

csizmadiákat, cipészeket, papucs-készítket áruval.

De folytassuk utunkat. Nem ugrunk be a Schwarcz sörödébe, egy pohár

világosra, fél, hogy emlékek keservé tennék a jól hütött italt, hanem elha-

ladunk a Goldschmied-féle nagy sör- és borlerakat eltt, érintjük a legna-

gyobb és legrégibb vasüzletet; melynek cégtáblájáról olvassuk: Rapoch Vil-

mos vaskereskedése. Koréin Vilmos fszer nagykereskedése mellett vezet az

utunk. Szekerek jönnek-mennek. A falusi krajzelosok, vidéki szatócsok itt vá-

sárolják mindazt, amire falusi lakósságnak szüksége van. Nem fáradtunk el

a sétában, de azért álljunk meg egy percre: Hungária szálló és kávéház.

Egy néhány minjenre való zsidó ácsorog eltte. Dologtalan, lézeng „luft-

menscheknek” néznéd ket, pedig szorgalmas ügynökök, exportrök, marha-

kereskedk. Itt cserélik ki vásári élményüket. Kereskedk: áru nélkül! Mégis

nélkülük nincs heti vásár, még kevésbé országos vásár. Járják a falvakat,

kocsival, bricskával, borjúkat vásárolnak és exportálják Wien felé. A vásáron

csak rátekintenek az eladó marhára és precíz pontossággal megállapítják a

súlyát, — tudják, hogy melyik Uradalomnak milyen növendék-marhára vagy

ökörre van szüksége, melyik mészáros milyen vágómarhát keres. De jellemz,

hogy a sok pápai állatkeresked között egy sem akad, aki sertéskereskedéssel

foglalkozna, pedig az Alföldi zsidó marhakereskedk a disznó vásárlást is

bevonták üzletkörükbe.

A nagyszálló melletti emeletes épület Günsberger és Goldberger rövid-

áru nagykereskedése. Ilyen norinbergi nagykereskedést találunk a Corvin

utcában, ahol Steiner Zsigmond a cégtulajdonos és a Bástya utcában a Beck

Zsigmond féle angró üzletet. Ezek látják el a vásári kiskereskedket, de ide

vetdtek be a tót vándorkereskedk is, kutyával vont kis kocsijukra

itt rakták fel az árut. — A megnevezett cégek mind szombattartók voltak.

A ftéri utunkat megszakítjuk, a sarkon lev Hoffmann vaskeres-

kedésnél lefordulunk a Corvin utcába. Az egyik üzletben egyy szorgalmas

zsidó család saját készítés keféit árusítja. (A példabeszédei ellentétben:
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UTOLSÓ SÉTA PÁPÁN

Elhagytuk már Vaszart, készüldjünk, igyekezzünk a leszállásnál, mert

a Gyr—Gráci gyors csak egy percig idz Pápán. Megérkeztünk! Itt van a

szülvárosunk, ahova oly sok, drága emlék fz bennünket

PÁPA.
Gyere Testvérem, járjuk az utcákat, olvassuk a cégtáblákról a neveket,

nézzük meg, mit teremtettek itt a zsidók. Idézzük emléküket!

Látod, ott az állomással szemben Perutz testvérek textilgyára. Több

száz munkásnak adott kenyeret. A gyár alapítói Csehországból jöttek — és

a pápai zsidó hitközségnek lettek adófizeti.

Nem messze tle a 250 munkással dolgozó Els Mechanikai Szövgyár

Leipnik Ármin pápai zsidó ailapítása. A gyár jó minség cikkei ismertek

voltak az egész országban.

Ezen a környéken van egy fiatal mérnök, Dr. Breuer Pál — a Hit-

község tekintélyes elnökének, Breuer Lázár fiának — Vegyiáru gyára. Az
egész Dunántúlt ellátta vegyiáru gyártmányaival.

Induljunk gyalogosan a városba. Az Eszterházy-út egyik oldalán a

grófi várkert várfalai és évszázados fái szegélyezik utunkat, a másik oldalon

villák sorakoznak, gyönyör kertekkel. Itt van a gyömörei Steiner szesz-nagy-

keresked villája, ahol az egyik terem templomnak és tanháznak van beren-

dezve. Közelében Krausz Albert Fia cég sírkraktára- és malomk gyára. A
Dunántúl egyik legnagyobb sírk faragó üzeme. Nemcsak a zsidó- és ke-

resztény temetk sírkövein, hanem sok-sok vidéki hsi halottak emlékoszlo-

pain is ott diszlik a cég jelzése: Krausz, Pápa. A hatalmas üzemet a tulaj-

donos Krausz József H. vezeti, 2 fiával. De a nagyarányú vállalkozás mellett

a tulajdonos idt szentel a közügyeknek, sokáig iskolaszéki elnöki tisztséget

tölti be, majd a Siur Egylet vezetségében buzgólkodik és mint kiváló tal-

mudtudós résztvesz az esti tanulásnál.

Alig lépünk át a Bakonyér hídján már a Flórián szobor eltt vezet el

utunk: Grünbaum Samu fszer nagy- és kiskeresked nevét olvasuk a cég-

tábláról. Mióta Buxbaum Sándor orvos lett a v — szombaton zárva van

az üzlet. Látod, Testvérem, ez már pápai specialitás! Orvos v kivánságára

szombattartó lesz az após. Pár lépés csak Bodanszky só-lerakatához érkezünk.

Egy bolt ahol csak sót árusítanak. Utunk Preisach János brkereskedése mel-

lett vezet el. (Ne csodálkozz a János néven, szentélet talmudtudós a név vi-

selje!) Közel van a Varga utca, itt van a vevkör nagyrésze, vargák, csiz-
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BEKE JÓZSEF
mérnököt, aki 1867-ben született Pápán. Nagyobb munkái: a gyri Duna-

híd terve. Magyar, német, amerikai szakfolyóiratokban számos hídépítési

terve jelent meg. Munkájának elismeréséül miniszteri tanácsos kinevezést

kap.

A Pápán született

SINGER SIEGFRIED

a svéd Nobel-gyár vegyésze volt. Késbb a Párisi Central de Dinamit

vezérigazgatója lett.

REINITZ MAX
közgazdász 1851-ben született. Az Osztrák Centralboden Bank jogtaná-

csosa, a Freie Presse közgazdasági szerkesztje is Pápán látta meg a

napvilágot.

Az írás — sidk óta — a zsidó tudományok közé tartozott.

Az els magyar nyelv zsidó folyóirat Pápán jelent meg 1847-ben a

MAGYAR ZSINAGÓGA
szerkesztje: Löw Lipót rabbi volt.

Az újságírók közül nagy nevet szerzett az 1850-ben Pápán született:

SINGER ZSIGMOND
a Neue Freie Presse munkatársa, majd a legelterjedtebb német nyelv napi-

lap, a Pester Lloyd fszerkesztje.

Kiváló publicistái munkájának elismeréséül 1912-ben frendházi tag-

nak nevezték ki.

A pápai zsidó elemi iskola nagykultúrájú tanítónjének, Rosenthalné-

Reiner Franciskának fia

RÓZSA MIKLÓS
író, hírlapíró, kritikus 1873-ban született Pápán.

Egy ideig a Hét c. irodalmi hetilap felels szerkesztje. A hit c. színda-

rabját a Népszínház adta el. Mint a Képzmvészeti Társaság igazgatója —
elismert kritikus volt. Egy alkalommal mvészeti bírálatával szembekerült

korának teljhatalmú miniszterelnökével gr. Tisza Istvánnal is. (Szinnyei Pál:

Majális c. festményérl a grófi kritikus lenéz bírálatot írt, ezzel szállt szem-

be: Rózsa Miklós).

Korunk újságírói közt foglal helyet a tehetséges

GONDOS MARGALIT
a pápai Köves Manci, aki Izráelben folytatja irodalmi munkásságát. Egyik

regénye: Mindennek Lady az oka — röviden német nyelven is megjelenik.

Az írón keramikai munkái külföldi kiállításokon is méltó feltnést keltettek.
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ZENE MVÉSZET
Már a bibliai skor megemlékezik JUVAL-ról (Genesis 21. 3) aki se

volt minden hárfásnak, fuvolásnak. A zsidó zene hskorát Dávid király ide-

jében élte. A szentélyben a leviták énekét is zene kisérte. A szentély elpusz-

tulása óta a nemzeti gyász jeléül elhallgat a zene — st a középkorban — a

lakodalmak kivételével — tilosnak minsítették a zene hallgatását.

De már az 1825-ben Pápán született

FRANK IGNÁC
kitn zeneszerz volt. Magyar népdalokat, csárdás zenét, cimbalomra írt da-

rabokat komponált.

Az 1858-ban Pápán született

HEGYI BÉLÁNAK

már az els egy felvonásos operája figyelmet keltett, melyet Eszterházy gróf

tatai színházában adtak el nagy sikerrel. Népszervé váltak magyaros stilusú

dalai. Több operettjének zenéjét a melódia bség jellemzi.

A világhír

GOLDMARK KÁROLY
zeneszerz, akinek Sába királyn c. operáját a világ valamennyi operaháza

msorára tzte — bár Keszthelyen született — de életének egy sugara Pá-

pára is esik.

Apja ugyanis — a keszthelyi zsidó kántor Goldmark Ruven — a pápai

kántor leányát vette feleségül és a nagy zeneszerz gyakran látogatta meg

pápai rokonait — a Nobel könyvkeresked családját.

A zene szeretete nemcsak a mvészeket ihlette meg — a pápai zsidó

szülk szívesen taníttatták leány gyermeküket zongorázni. Lendlemé és Neu-

mann Elza zongoratanárnk sok leányt neveltek a zene szeretetére...

Korunk Izráelben él festmvészei között kiváló helyet foglal el, pá-

pai Testvérünk, Székely Mihály (kinek szomorú halálhírét Emlékkönyvünk

nyomtatása közben vettük) fia:

AVRI SEKEL
1945-ben indult el Pestrl 40 fiúval és lánnyal, akiket Macuba Kibucba
hozott. Ennek a libanoni határ közelében lev gyönyör Kibucnak nem-

csak lelkes dolgozó tagja — a Kibuc fkertésze —
,
hanem az ország ha-

tárain is túl elismert kiváló festmvész, — akinek képei a brüsszeli és

párizsi kiállításokon méltó feltnést keltettek.

Emlékkönyvünk fedlapjának rajza az mesteri munkáját dicséri.

A gyakorlati tudományok nagy jelesei kÖ2:é sorolják:
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MVÉSZET
A bibliai Becalel volt a mvészet ihletett atyja - mestere — az ihlet

adta a késbbi nemzedék gyermekeinek kezébe a vést, ecsetet. A Pápán

született festmvészek közül jegyezzük fel a következ neveket:

SPITZER EMANUEL

1844-ben született. Hírnevét Münchenben festett humoros vagy életképeivel

szerezte meg. 10 évig a Fliegende Blatter — a legelterjedtebb német humoros

világlap rajzolója volt. Feltalált egy sokszorosító eljárást, melyet nevérl

Spitzer tipiának hívnak. Képeinek egész sorozata a Budapesti Szépmvészeti

Múzeumban található. 1919-ben München mellett halt meg.

Ihletett festmvész volt:

BRUCK LAJOS

aki 1846-ban született Pápán. Munkácsi Mihály mellett dolgozott Párisban.

Késbb Londonban élt, ahol az angol arisztokrácia legkeresettebb arckép-

festje volt. Világhír a Joachim kvartét c. festménye. 1885-ben visszaköltö-

zött Budapestre. 1899-ben Szent Péterváron a magyar mvészek kiállítását

rendezte, melyért 11. Miklós cár a Szent Anna lovagrendjét adományozta.

1910-ben Budapesten halt meg.

HERZ DÁVID
22 éves korában került Pápára, ahol mint a helybeli Ref. Kollégium és az

Állami Leánypolgári iskola rajztanára mködött. A helybeli városházában és

Kollégiumban számos festménye található, ö festette a régi temet halottas-

házában azt a két freskót, amelyhez hasonló a világ egyetlen zsidó temet

ravatalozójában sem található, melynek egyike: Élijáhu mennybemenetelét

ábrázolja, amint tüzes szekéren az égbe száll. A másik megrendít freskó:

A holtak feltámadása — Ezekiel próféta látomása alapján...

Pápán született 1887-ben

FRIEDBAUER BÉLA, festmvész

Kernstock Károly tanítványa volt. Mvészi munkáját Németországban foly-

tatta, ahol Káthé Kallovitz társaságához tartozott. Képei válogatott remek-

mvek voltak...
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A sátoraljaújhelyi orth. iskola kiváló igazgatója

GOLDMANN MÓR
is a pápai gimnáziumban végezte tanulmányait.

SZÉKELY (SCHLESINGER) VILI

a debreceni zsidó gimnázium földrajz tanára.

Bezárjuk a sort a pápai Koritschoner Fülöp unokájával:

Dr. GAT-RIMON BENJÁMIN,
aki Izráelben fejti ki áldásos pedagógiai munkásságát, mint a Nes Ziona kö-

zépiskola igazgatója.

Fájdalmas névsorai búcsúzunk a pápai pedagógusoktól:

GÜNSBERGER DÁVID igazgató

WILLNER JAKAB tanító

BIHARINÉ, SEELENFREUND RENÉ tanítón

GRÜNBERGER LINA tanítón

Auschwitz poklában pusztultak el — összes tanítványaikkal egyetemben, mert

,,OlyaTi korban éltek e földön,

mikor az ember úgy elálfásult,

hogy önként, kéjjel ölt — nemcsak parancsra.^’

(Radnóti)

A klasszikus korból maradt az utókorra a görög példabeszéd. „Akit

az égiek gylölnek, azt tanítónak teszik.”

A magyar* szóbeszéd a tanítót a nemzet napszámosának tekintette.

Bischmark, a vaskancellár így nyilatkozott: „A tanítók érdeme, hogy

megnyertük a háborút.”

De olyan magas piedesztálra egy nép bölcsei sem emelték a tanítót,

mint a zsidóság erkölcsi tanítása, amely szerint:

Móré Raboch, k’more samajim! — Olyan tiszteletben álljon eltted

a tanító, mint a Mennybéli!

Legyen emlékük áldott, akik elhunytak, akiket elpusztítottak és a meg-

maradottak életét sugározza be a boldogság napja!
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aki Pápán született és iskoláit is itt végezte, a budapesti orth. polgári is-

kola igazgatója lett. Szerkesztette az Ungarische-Jüdische Schulzeitungot, le-

fordította és 7 kötetben kiadta Pestalozzi világhír mvét. Az általa szer-

kesztett: Hittani Hármaskönyv, Din az ország összes orth. iskolái-

nak tankönyve lett. A Látogatók Lapját 3 nyelven szerkesztette.

A pápai születés

BEKE MANÓ (1862)

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Számtan és

algebra tankönyveit az ország öszes iskoláiban használták. Elsárgult írá-

sokból megállapítható, hogy az 1848-ban született

BECK MÓRIC — bukaresti iskolaigazgató

is Pápát tekintette szülvárosának. A Revista Israelit c. folyóirat szerkesz-

tje volt.

Az 1820^ban született

MANNHEIM JÓZSEF

bajai tanító is Pápáról származott- Az 1848-as szabadságharcot végigküz-

dötte. Önálló munkái: A zsidó nemzet története. — Magyar-német-francia

köszönt. — Zsoltárok.

Csak a nagy tragédia bekövetkeztével tudódott ki, hogy a város ki-

váló pedagógusa, a Református Leánynevel Intézet (Polgári Iskola,

Tanítóképz) igazgatója, a Pápai Hirlap szerkesztje, a ref. egyház pres-

bitériumának vezet tagja:

Dr. KÖRÖS ENDRE

is zsidó származású. A gettóba zárás eltt — feleségével együtt — öngyil-

kos lett.

A Pápán született tanítói kar tagjai közé tartozott:

az 1840-es években született:

ÖSZTERREICHER ADOLF,

aki fivérével, Henrickkel Jánosházán mködött.

Ugyancsak Jánosházán mködött, a szintén Pápán, 1871-ben született

ÖSZTERREICHER ADOLF,

Ennek a tanítói családnak méltó leszármazottja az Izráelben él:

KRAUSZ ILONA (LEA),

Öszterreicher Adolf leánya, aki 20 évig tanította a matematikát a motzkini

iskolában.
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Fivére

:

SZEKERES (STERN) IMRE

a kapuvári zsidó iskola tanítója volt, a nagy világégés után Budapestre ke-

rült, ahol a bénult gyermekek igaz szív nevelje volt, egészen nyugdíjaz-

tatásáig. Mint aranydiplomás tanító, Budapesten él.

SCHIFFER IZIDOR

bár Nagymihályon született, de Pápát tekintette igazi hazájának. Bátyja a

pápai hitközség kitn hangú kántora volt, másik fivére is itt élt — szü-

lei Pápán vannak eltemetve — a budai hitközség iskolájában tanított. Az

els volt, aki tanítványainak az él héber nyelvet tanította. Késbb meg-

vált az iskolától és a jónev Noémi penziónak lett a tulajdonosa. Jelen-

leg Naharián él, mint nyugalmazott tisztvisel.

SCHIFFER MIKLÓS

talán az egyetlen magyarországi kántor-tanító, — Siklóson mködött.

STEINER ZILLA

a Szolnok megyei Dévaványa zsidó iskolájának volt a tanítónje.

SCHISCHA FRIDA

a budapesti orth. zsidó leánypolgári tanárnje volt.

Ugyancsak a fváros tanárnje volt

PFEIFFER VERA.

Pedagógiai pályán mködött

SZILÁGYI (SRASSER)

a békéscsabai evangélikus leánygimnázium magyar tanára, aki buzgó híve

maradt a békéscsabai cong. hitközségnek, míg fivére.

SZILÁGYI SÁNDOR tanár

a Budapesti Rabbiképz questora volt.

A pápai születés

UNGÁR ELZA tanítón,

a budapesti orth. izr. elemi iskola nagyon kedvelt Elza nénije, még nyug-

díjaztatása után is szeretettel foglalkozik az elhagyott, vagy árva gyerme-

kekkel.

Nagy nevet szerzett a pedagógiai pályán

harcos fia:

Dr. ZSENGERI SAMU,

Singer Manó szabadság-
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NUSSBAUM HILDA

a miskolci Erzsébet iskolánál mködött — férjhezmeneteléig.

PANETH LAJOS

Liptószentmiklóson kezdte pályáját, innen került a székesfvároshoz.

PANETH EDITH

a fvárosi orth. leányiskola tanítónje, vezetje volt a szegény gyermekek

élelmezését ellátó intézménynek. — Azon kevesek közé tartozik, akik a népes

pápai tanítói gárdából megmaradtak. Férjével, Réti Jen városi mérnök-

kel és családjával Bné-Brákban él.

A budapesti orth. iskola tanítója volt

PANETH JEN
Kiváló pedagógiai tudásának elismeréséül Franki Adolf, frendiházi tag —
t bízta meg unokáinak tanításával. Izráelbe leányához költözött, ahol a ki-

bucban olyan szeretetnek örvendett, hogy sikerült neki Nicanimban ünnepi

istentiszteletre összegyjteni a kibuc tagjait, — ahol a szertartás minden

funkcióját egyedül végezte el.

PANETH JANKA,

Opmanné, Beregszászon tanított.

SINGER MANÓ
Lw Lipót idejében Pápán tanított, majd is — régi krónikák feljegyzése

szerint — beállt a Nemzetrség kötelékébe.

SINGER ERN
Hgyészen mködött, majd Pápára került, az egyetlen, aki az utolsó pá-

pai iskola tanítói karából hírmondónak maradt.

Singer Ern húga,

SINGER BERTA

Kiskunhalas tanítónje volt.

STERN JÓZSEF,

ki pedagógiai pályáját Tolnahgyészen kezdte, az els világháborúban orosz

fogságba került. A solikamsi fogolytáborban eltöltött 5 év után haza ke-

rülvén, a debreceni status quo elemi iskolánál mködött egészen a depor-

tálásig. Mint kiváló pedagógus és mint a napközi otthon vezetje igen

nagy népszerségnek örvend. Jelenleg, mint aranydiplomás nyugdíjas ta-

nító, Debrecenben él.
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KARDOS SAMU
a szombathelyi cong elemi iskola igazgatója, a tanítói kar büszkesége volt.

KORITSCHONER VILMA
szülvárosától messze, Árva megyébe került tanítónnek.

KELEMEN MARGIT
Tolnahgyészen nyitott magániskolát.

Id. KUTTNER MIKSA
a Somogy megyei Tab községnek volt igazgató tanítója.

Ifj. KUTTNER MIKSA
a bonyhádi orth. iskolánál mködött.

LÁNG ANNUS
— Láng Károly tanár lánya — a siófoki izr. iskolánál mködött. Ausch-
witz poklából megszabadult és a budapesti Országos Rabiképz Intézet tit-

kárnje lett. Tragikus körülmények között, a fvárosban halt meg.

LÁNG GYULA
elbb a vészti zsidó elemi iskola tanítója volt, majd ugyanott mint az

Egyesült Polgári Iskola tanára mködött- A felszabadulás után az egész

vidék elárvult hitközségeiben a rabbi teendket is végezte.

LANTOS LAJOS

elbb Fertszentmiklóson tanított, majd a székesfvároshoz került.

KÁLMÁN (LAUFER) IGNÁC
a marosludasi zsidó iskolának volt a tanítója.

LÁZÁR ARTÚR
Balatonlellén, majd Nagykanizsán mködött.

LIGETI (WEISZ) JEN
tanítói oklevelének elnyerése után a keszthelyi izr. hitközség jegyzje és a

templomi énekkar vezetje, míg hitvese ugyanott a templom orgonistája volt.

NEUMANN ALBERT
a nyíregyházi st. quo iskola igazgatója, aki „Kive Popé” címen öszegyjtöt-

te a pápai kiváló talmudtudós, Akive Schreiber szellemes mondásait. —
Ugyancsak népszer formában közzétette Élijahu prófétáról szóló le-

gendákat.

NUSSBAUM SZABIN

(Neumann igazgató neje) szintén Nyíregyházán mködött, míg húga.
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DRACH KLEMENTIN,

DONÁTH JOLÁN

tanítónk is Pápáról kerültek ki.

EHRENFELD GIZELLA

tanárn a pápai polgári iskolában tanított, majd Budapesten a Gyermek-

védelmi Osztályon mködött.

EHRENFELD LIPÓT

az 1848-as évek tanítója a pápai zsidó iskolában. A Nemzetrségbe jelent-

kezett és részt vett a Dráva menti harcokban.

A tapolcaiéi

FUCHS JOLÁN

a békésmegyei Vésztn mködött.

HAAS IRMA

Budapesten volt tanárn.

HOROVITZ S.

az 1860-as években volt Pápán tanító. Leánya, Ilma, tanítón volt Debre-

cenben. Férjével, Kuti Zsigmond igazgató tanítóval generációk nevelje

volt az alföldi metropolisban. Fiuk, dr. Kuti Sándor — ügyvéd és költ.

Horovitz-cal egyidben tanított Pápán

KLEIN FÜLÖP,

akinek József nev fia Karinthy Frigyes apjának sógora volt.

GÁBOR IGNÁC

Námesztón, majd Marcaliban mködött a zsidó iskolában.

KRAUSZ LAJOS

a békéscsabai cong. izr. iskola tanítója volt, az els világháborúban meg-

sebesült.

KRAUSZ FRIDA

a feketeardói állami iskolában tanított, ahol tanítványainak nagy része

zsidó volt. Közben Amerikát is megjárta, majd visszakerült szülvárosá-

ba. Mint angol nyelvtanárn szerzett sok hálás tanítványt.

KRAUSZ MARGIT

Büdszentmihályon kezdte pályafutását, innen került a budapesti orth. le-

ányelemihez, ahol férjével, Paneth Jenvel nevelte a fvárosi vallásos csa-

ládok gyermekeit.

A pápai
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Buxbaum Ármin — Pozsony volt mködési helye.

Buxbaum Benjámin Erdély fvárosában, Kolozsváron volt az orth. is-

kola igazgatója.

Buxbaum Juda, a — Burgenlandhoz csatolt — Seva Khile egyiké-

ben — Kismartonban volt a zsidó iskola vezetje.

Buxbaum József (Bencze József) — a pápai igazgató fia — a Mis-

kolci Erzsébet Iskolában tanított. Jelenleg a Budapesti Egyetemi Könyv-

tárban dolgozik.

A pedagógus család legfiatalabb tagja, Buxbaum Margit (Buxbaum

Lipót igazgató lánya) férjhezmeneteléig a pápai leányiskola tanítónje volt.

Lessingerné — Buxbaum Margit a nagy világégésbl megmenekült

— jelenleg Tel-Avivban él.

A régi tanítói gárda kiváló tagja volt

BAUER IGNÁC,

aki részt vett a szabadságharcban és mint százados tért vissza a pápai

zsidó elemi iskola katedrájához.

BÁLLÁ OLGA

Dombóváron volt állásban, majd férjhezmenetele után Szolnokra került,

ott halt meg fiatalon.

Pápán végezte tanulmányait az 1879-ben született

BOKOR ÁRMIN,

a Zsidó Néplap alapítója és szerkesztje, a cionista eszmének magyarországi

úttörje. 1907-ben új hetilapot szerkeszt „Zsidó Élet” címen. Mint tanár, a

vágújhelyi zsidó reáliskolában mködött. A pápai Choveve Cion Egye-

sület meghívására több ízben tartott eladást — még Róth M. A. f-

rabbi idejében.

BATORI PIROSKA

a lengyeltóti zsidó iskola utolsó tatnítónje,

hitvese.

késbb Láng Károly tanár

BRÚDER ELEMÉR
a jászberényi izr. iskola tanítója volt, onnan vitték munkaszolgálatra, ahon-
nan nem került vissza.

BREUER ELLA

Tolnahgyészen nyitott magániskolát.

Czincenheim Dávid, a mosonmagyaróvári zsidó iskola tanítója volt.

A határvárosban sok osztrák zsidót mentett meg.
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együtt szerzje volt az „Eszter királyn” cím, 3 fdvonásos operettnek,

melyet az iskola növendékei adtak el frenetikus sikerrel. Hosszú éveken

át énekelték a pápaiak az si szöveghez írt modem dalbetéteket.

A természettudományok kiváló tanára volt:

MOLNÁR ELEK,

aki hadbavonulásáig volt a tanítványok szeretett mestere.

A német nyelv és történelem tanára

LÁNG KÁROLY,

aki elbb a bonyhádi status quo iskolában mködött. Majd az iskola

megsznése után a Városi Iparos Iskola népszer tanára volt, egyben a

Magyar Távirati Iroda tudósítói tisztségét is ellátta.

A tanári kar további tagjai voltak:

VÁRHELYI IZSÓ

kiváló hebraista. Szerénységét csak nagy tudása múlta felül.

A természettudományok eladói:

FARAGÓ ADOLF,
BIHARI ANDOR voltak.

mint óraadók mködtek a ref fgim-Pollák (Pál) Lajoson kívül -

názium és tanítóképz tanárai.

A világi tárgyakon kívül nagy súlyt helyeztek a vallásoktatásra.

Napi 2 órai tanulásnak Baum Lajos, és Weisz re volt a vezetje.

Az iskola vallástanára

MARTON IG. L.

Marton bácsi neve külön fogalom volt Pápán. (Életérl külön fejezetben

számolunk be.)

A pápai születés és városban tanult tanítók az ország minden ré-

szén kitn nevet szereztek, mások jövjének áldozták életüket, önmegtaga-

dással végezték nemes hivatásukat. íme a névsor:

Ábrahám Jen — tanítói oklevéllel grafológus lett. A-Brahms né-

ven dolgozott, a bemutatott írásokból nemcsak jellemrajzot készített, ha-

nem betegséget is megállapított. A vészkorszak áldozata lett, amelyet elre
megj ósolt.

Fivére, Ábrahám Sándor — szarvasi neológ el. iskola tanítója —
munkaszolgálatban pusztult el.

Kiváló tanítók voltak Buxbaum Lipót igazgató fivérei:
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volt a napi Misnajesz tanulásnak is. Hitvesével, a miavai rabbi leányával

együtt, vallásos szellemben nevelték gyermekeiket.

A fiúiskolái tanítói karában foglalt helyet:

SCHISCHA ADOLF

a kiváló matematikus, aki egyben a szépírás oktatója volt a polgári isko-

lában. Jószíve predesztinálta arra, hogy a Malbisch Arumim — sze-

gényeket felruházó u. n. Krajcár Egyletnek szervezje és vezetje legyen.

A leányiskolában tanítottak:

ROSENTHALNÉ, REINER FRANCISKA

egyben a Pápai Leányegylet agilis szervezje.

A mély vallásosságáról ismert:

továbbá

:

SEELENFREUNDNÉ — MARTON RÓZA,

ÖSZTERREICHER MÓR
AMBRUSNÉ — SCHOR RÓZA

GUTTSTEIN FRIDA

A világi tárgyak tanítói karát méltán egészíti ki a fels osztályok

chumis és gemore tanítói:

ECKSTEIN HERMANN rabbi ülnök.

akinek szellemes biblia-magyarázatai egy fél évszázad után is tanítványai

fülében csengenek.

A talmud rejtelmeibe az alsó fokon Paneth Arje hitoktató vezette

be a tanulókat. Nevezett az országos hír dési Paneth rabbi-család leszárma-

zottja volt.

A zsidó polgári iskola igazgatója elbb

SCHOR ÁRMIN

volt, aki az elemi leányiskola számára hittankönyvet írt. Pápa Város mo-

nográfiájában ismertette a zsidó hitközség történetét. Halála után, egészen

az iskola megsznéséig.

BLAU HENRIK
volt az iskola vezetje.

Tanártársával, Láng Károllyal együtt szerkesztették a Peh el Peh

cím zsidó szólásmondások népszer gyjteményét.

Itt tanított

SCHOR ERN,
a késbbi beregszászi, majd budai gimnáziumi tanár, aki Blau igazgatóval
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PEDAGÓGUSOK
Nem hiába nevezték Pápát a „Dunántúl Athén”-] ának, — kultúra

tekintetében valóban túlszárnyalta ezen országrész sok népesebb városát. A
20.000 lakosú városban: 2 fgimnázium, 4 polgári iskola, 3 tanítóképz, 1

ref. teológia, 1 mezgazdasági szakiskola mködött. Patinás kultúrváros

volt már a 19. század közepén.

A zsidó hitközség nemcsak azzal büszkélkedhetett, hogy 8 osztályú

(4 fiú, 4 leány) elemi iskolát tartott fenn, hanem országos hír jesíváján

kívül itt mködött a Dunántúl egyetlen zsidó polgári iskolája. De a zsidó

lakosságnak legnagyobb büszkesége, hogy Pápáról került ki az ország zsi-

dó tanítóságának jelents része. Ebben a városban szívták magukba a „Tóra

im Derech Erec” eszméjét és vitték magukkal ezt a szellemet. Nevelték a

zsidó emberpalántákat szerte az országban: a hit és erkölcs szellemében.

Nem mesterségnek tekintették e pályát, hanem hivatásnak, szent missziónak:

a Tórát, az erkölcsöt, a tudást, emberszeretetet tanítani.

íme a tanítói gárda, akik ebbl a városból kerültek ki, akiket Pápá-

hoz fz a gyermekkor, vagy a diák-évek — avagy mködésük ideje:

A pápai 4 osztályú orth. iskola fiú-osztályaiban mködtek:

Pfeiffer Mór igazgató, aki szerzje volt a nDS?D nev héber nyelv-

tannak- A könyv címe nemcsak rtálló-t akar jelezni, hanem egyben a

könyv szerzje nevének kezdbetit is rejtette.

A nyelvtan elszavában önérzetes zsidó ideológia hangján így ír:

„Nyelvében él a nemzet”, de mi úgy érezzük, hogy nyelvében él a nép is,

(mely ez id szerint nélkülözi ugyan a nemzet atributimát, mert shazájá-

tól megfosztanunk), azért szerkesztettem a nyelvtant, hogy éljen a zsidó

nép a nyelvében is!

Évtizedeken át, egészen a nyugdíj határig itt tanított:

BUXBAUM LIPÓT,

késbb igazgató, aki az elemi iskola mellett az Iparos Tanonciskola tanára

volt, és az Állami Tanítóképz vallástanári tisztségét is ellátta. Ids kará-

ban gyermekeihez Izráelbe költözött — itt van eltemetve.

Itt mködött

NUSSBAUM JÓZSEF,

kinek a pápai temetben lev sírköve azt is elárulja, hogy nemcsak részt

vett a mindennapi nyilvános istentiszteleten, hanem rendszeres hallgatója
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fogadta. Az érdeme, hogy sikerült összeállítani a mártirhalált szenvedett

testvéreink névsorát.

Dr. Buxb?-um Béla — a proletár diktatúra idején Pápa város város-

parancsnoka volt. Késbb Izráelbe költözött, ahol fként a túlbzgó hivek

védje és jogtanácsosa lett. Élete delén tért meg seihez Jerusolajimban.

Dr. Sisa Miklós fiatali korában a Gallilei Kör elnöke — a radikális

párt eszmei harcosa volt. Nápolyban halt meg.

Dr. Neumann Vilmos — elbb a budai hitk. titkára ,majd a Kolozs-

vári Faipar R.T. ügyésze volt.

Dr. Hirsch Vilmos és fia dr. Hirsch Jen, veje: Dr. Guth Emil, Dr.

Kaufmann Andor, Dr. Kende György, Dr. Györke Sándor, Dr. Lendler Sán-

dor, Dr. Hoffner Sándor, Dr. Stein Sándor, Dr. Fehér Jen és fivére: Dr.

Fehér Dezs, Dr. Gottlieb Sándor, Dr. Herzog Manó és fia: Dr. Herzog Jen,
Dr. Török Mihály, Dr. Révész Márton és fivére Dr. Révész Gusztáv, Dr. Ro-

bonyi Nándor, Dr. Steinhof László, Dr. Scheiber Jen, Dr. Weltner Andor
jelenleg professzor a budapesti egyetemen.

E könyv szerkesztése közben nyert ügyvédi diplomát Gondos Sándor

baifai lakósnak és nejének a pápai születés Köves Margalitnak leánya: Je-

rusolajimban.

Nyerjen megörökítést a

hogy tekintettel a nagyszámú

napot nem tartottak.

Pápai Járásbíróság azon toleráns elhatározása,

zsidó vallású ügyvédre: szombaton tárgyalási
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JOGÁSZOK
Magasztos hivatást teljesítenek a jogászok, mert k nemcsak a vádlot-

tat védik, hanem az igazságot keresik. Az igazság pedig: isteni eszme.

A prófétai igét valósítja meg a jogász, a szózatot, melyet Jechezkiel

hanavi hirdet:

„rizzétek meg az Igazságot — és gyakoroljatok kegyességet.”

Ennek a szent eszmének szolgálatában álltak a mi jogászaink: a Pápán

született vagy itt mköd ügyvédek. Örökítsük meg az emlékét az Igazság

bajnokainak:

Dr. BAKONYI PÁL

1868-ban született Pápán. A fvárosba kerülvén a Helyiérdek Vasút vezér-

igazgatója lett, szerkesztje a Magyar Jogélet c. jogi folyóiratnak.

Dr. HALMI BÓDOG

Herz Dávid rajztanár és festmvész fia. 1879-ben született Pápán. Ügyvédi

diplomájának megszerzése után bírói pályára lépett, táblabírói rangban m-
ködött. Hivatásán kivül számos tudományos és szépirodalmi cikket írt. Önálló

könyvei: Marosházi történetek. Ady költészete. Zsidó gyerek, öszihervadás.

BREUER IZSÁK ÜGYVÉD.

Breuer Salamon pápai, késbb frankfurti rabbi fia. 1883-ban született Pá-

pán. Az orthodoxia elharcosa. Ilyen irányú munkái: Kampf um Gott- Das

Judenproblem. Meisasspuren. — Az Agudasz Jiszrael Szervezet egyik alapí-

tója és vezetje. Frankfurtban mködött, késbb Jerusolajimba költözött.

Dr. Kardos Károly, a pápai hitk. ügyésze — a Zsidó Ápolda gondnoka.

Dr. Kende Ádám kormány ftanácsos, a Pro-Palesztina elnöke.

Dr. Koritschoner Vilmos, vármegyei fügyész, Róth M.A. frabbival

együtt résztvesz a baseli kongresszuson. A még Herzl idejében megalakult

Choveve Ción Egylet elnöke volt.

Dr. Lusztig Samu, a hitközségnél az iskolaszéki elnöki tisztségét is

betöltötte.

Dr. Bhm Zoltán a hitk. pénzügyi bizottságának elnöke.

Dr. Györki Imre, az egyetlen jelenleg Pápán mköd ügyvéd. A gettó-

ban az u.n. bels védelmi alakulatnak a vezetje, az odaérkez S.S. fhóhért
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Külföldön szereztek nagy nevet:

Dr. RÉVÉSZ SÁNDOR,

a stockholmi Rákkutató Intézet (Karolinszka Institut) kiváló professzora.

Orvostudományi körökben tart külföldön eladásokat és ezáltal az egész

világon elismertté tette nevét.

Pápán végezte középiskolai tanulmányait az akkori devecseri f-

rabbi, Linksz Izsák fia:

Dr. LINKSZ ARTÚR.

Az els zsidó, aki a nagymúltu Pápai Kollégiumi Képztársulatnak tit-

kára lett. Diák korában a Pápai Zsidó Diákok Egyesületének vezetje

volt. Korabeli diáktársai még ma is élénken emlékeznek az ott megtar-

tott eladásaira. Újságírónak készült, de miután meggyzdött, hogy igazi

hivatása az orvostudomány — a budapesti jogi karról a prágai orvosi fa-

kultásra iratkozott. A fasizmus ell Amerikába költözött, elbb mint ku-

tató orvos dolgozott, majd a New-York-i Egyetem szemészeti fakultásának

lett tanára. — A szemészettel kapcsolatban négy tudományos könyve

jelent meg. Jelenleg nyugalomban van. — Az Amerikai Magyar Orvosok

Társaságának volt elnöke.

Külföldön végzik áldásos orvosi munkájukat:

Dr. KRAUSZ VERA — London,

Dr. AMBRUS VILMA — Anglia,

GERNÉ, Dr. LÁZÁR KLÁRA — Melbourne,

Dr. WEISZ JÁNOS — Ausztrália,

Dr. NEY IMRE — New-York,

Dr. ROSINGER ZOLTÁN — Kenya.

Élte delén hunyt el Amerikában a pápai

Dr. KRAUSZ IMRE.

A kiváló, nagyszámú orvosi gárdát ma csak egy orvos képviseli

Pápán

:

Dr. STEINHOF JÓZSEF városi tiszti orvos.

ÁLLATORVOSOK:
Dr. PAPAI LAJOS, városi és járási tiszti állatorvos,

PAPAI GYÖRGY,
RICHTMANN SÁNDOR

Életben maradt:

Dr. WELTNER ANDOR — Kanada.
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akinek mvészi tökéletességei készített

Chewrának egyik legszebb ékessége volt.

kézírásos Misrach-táblája a Siur

Dr. RÓTH SÁNDOR
Dr. KENDE VIDOR,

mindketten a Miseri kórház orvosai voltak.

Fiatalon, Izráelben hunyt el

LÖWINGER IZIDOR belgyógyász.

Nehéz idben érkezett vágyainak földjére. A nagyszámú német menekült

orvosok ellepték a pályát, úgyhogy a legnehezebb fizikai munkával kereste

kenyerét, míg Jeruzsálemben Kupát Cholim orvos lehetett. Túlbuzgalom-

mal, jó szíve sugallatát követve, a Felszabadító Háborúban éjt-nappalt

feláldozva, g}^ógyított és segített.

A Fogorvosok sorát

Dr. BLUM RÓBERTTEL

kezdjük, akit az ellenforradalomban kommunizmussal vádolva, a deve-

cseri erdben végeztek ki.

Pápán mköd fogorvosok voltak: — a szigorúan vallásos

Dr. BASS ERN,
Dr. NEULANDLER LAJOS,

Dr. KORÓDY SIMON,

Dr. HELLER.

Pápainak tekintettük

Dr. PFEIFFER JOEL

a poriai kórház forvosát, Pfeiffer Mór iskolaigazgató unokáját, Dr.

Pfeiffer Izsák frabbi fiát, akit élete delén ragadott el a halál Izráelben.

A pápai

Dr. DEUTSCH LÁSZLÓ

a Pesti Zsidó Kórház orvosaként mködött. Munkaszolgálatban pusztult el.

A budapesti Kerepesi úti Mártír-temetben lev tömegsírját a Pesti Zsidó

Hitközség tartja rendben-

A pápai orvosok közül Izráelben folytatja áldásos mködését a ki-

váló pszichiáter.

Dr. KARDOS DÉNES és

Dr. ASHER BUXBAUM cardiológus.
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A jesiva neveltje volt:

Dr. LÖWY SIMON,

az idsebb generáció keresett orvosa.

A Wahrmann Mór nevét visel Gyámolító Egyesületnek közkedvelt

orvosa,

Dr. KREISLER KÁROLY volt.

Az ifjú orvosi gárda méltó volt nagynev eldjeihez, akiknél a gyó-

gyítás nem kenyérkereseti pálya, hanem zsidó szellem humánum volt.

Pápai szülk gyermeke volt:

Dr. GROSZ LAJOS,

a vidéki parasztság keresett orvosa,

Dr. GOTTLIEB SÁNDOR,

(a Kapuszin alatt lakó Gottlieb vattakészít fia), aki az els világhábo-

rúban mint hadifogoly a kievi 19. század evukációs svéd kórházának volt

az igazgatója, s a hadifoglyok ezreit küldte haza. A polgárháború áldo-

zata lett.

A fiatal, tehetséges

DR. BUXBAUM SÁNDOR orvos,

munkaszolgálatban, a Don-kanyamál fagyhalált szenvedett.

Dr. BILITZ ALADÁR,
Dr. DEUTSCH GYULA,

Dr. KOVÁTS SÁNDOR,

Dr. LÁZÁR FERENC,

Dr. GLÜCK SÁNDOR norvos,

a gettóban öngyilkossággal vetett véget életének.

Dr. DONÁTH KORNÉL,

a gettóban szülészeti osztályt rendezett be a vajúdó anyák részére.

Dr. GOTTLIEB JÁNOS,

Dr. GOTTLIEB ELEMÉR,
Dr. FRANKL IMRE,

Dr. ROZLI JÓZSEF,

Dr. WEISZ SÁNDOR norvos.

Dr. REINER EMÁNUEL,
Dr. APFEL DEZS,
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lós, a késbbi országbíró. Manovill doktor itt is talált módot, hogy néha

saját szabadsága veszélyeztetésével, könnyítsen a foglyok sorsán.

Az 1839-ben Pápán született:

FRANK SAMU orvos,

nemcsak a magyar és német szaksajtóban megjelent cikkeivel kelt felt-

nést, hanem imakönyvet is fordít. 1861-ben jelenik meg az Ájtatos Izr.

Hölgy c. munkája.

A 19. század zsidó orvosai alapos héber tudással is rendelkeztek, ezt

mutatja, hogy az orvosok egyben, nagy mesterük, Rambam példáját is kö-

vetve — vallásos irányú könyveket szerkesztettek.

Pápán született 1846-ban Lw Lipót akkori pápai frabbi fia:

LW SÁMUEL orvos.

Késbb a fváros keresett orvosa, a Balneológiái Intézet ftitkára. 1891

óta szerkesztette a Balneológiái Évkönyvet. Az apja kiadásában megjelen

Ben Chananja c. vallási folyóiratban már ifjú korában több cikket írt hé-

berül. A szegedi zsidó temet sok sírverse az ihletett költi tehetségérl

és nagy tudásáról tesz tanúságot.

Korunk orvosai közül kiváló nevet szerzett magának

Dr. STEINER PÁL,

a pápai dr. Steiner József tiszti orvos fia, a Kolozsvári Egyetem nyilvános

tanára, akinek a Prostata túltengés sebészeti kezelése cím munkája nél-

külözhetetlen az orvosi szakirodalomban.

A német invázió idejében egyik lelkes szervezje volt a Kolozsvári

Zsidó Kórháznak, és annak Urológiai Osztályát díjmentesen vezette.

Pápa város és a környék szolgálatában álltak a zsidó vallású or-

vosok, akik önfeláldozó munkával teljesítették hivatásukat — közegész-

ség érdekében.

Egyidben tiszti forvos volt

Dr. STEINER JÓZSEF,

hosszú ideig a Zsidó Iskolák iskolaszéki elnöke.

Halála után tiszti alorvos lett:

Dr. WELTNER SÁNDOR.

Járási tiszti forvos volt:

Dr. KÖVI JÓZSEF.
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ORVOSOK
A Biblia korabeli papok, Kohenok, egyben orvosok is voltak. Ra-

gályos betegségek megelzése és leküzdése az gondjaikra volt bízva. He-

lyüket és gyógyító tudásukat az újkor orvosai vették át. A hagyomány úgy

tartja, hogy csak jóságos ember lehet jó orvos. Ezért az örökld szívj ó-

ságért virult zsidó körökben évszázadok óta az orvosi tudomány. A közép-

kor uralkodóinak, st gyakran a római pápáknak udvari orvosai — hittest-

vérünk volt. Nemcsak korának, hanem még a mai kornak is egyik legna-

gyobb hittudományi tekintélye. Rabbi Mose Maimonidesz Rambam is or-

vos volt. Szaladin egyiptomi szultán háziorvosa volt.

Pápán már jóval az emancipáció eltt tiszti orvos volt az 1879-ben

meghalt

Dr. PSERHOFFER SÁMUEL

1859-ben arany érdemrendet kapott. 1831-ben latin neylv szakkönyve

jelent meg Bécsben. 1841-ben Pápán jelent meg Über die praktisché und

teorische Bezihung Jüdischen Religion u. Medicin c. munkája. Az 1848

—

49-i magyar szabadságharc történetírója, mint érdekes kuriózumot említi,

hogy az orvos leánya: Pserhoffer Anna vlegényét, a pápai Fischer Jó-

nást búzdította, hogy a Honvédek közé állva, küzdjön a Hazáért.

Pápai tiszti orvos volt:

Dr. FEITEL MÓRICZ

kinek 1842-ben héber nyelv könyve jelent meg: Mesivasz Nefes (Lélek

üdít, — Zsoltárvers 19 f. 8) címmel. 1855-ben vallásos irányú könyvet írt:

Gotteswort: Gottessegen címmel. Buzgó híve volt a nagy Lw rabbinak.

Az ajánlatára hívták meg az akkori nagykanizsai papot Pápára. A sza-

badságharcban elkisérte toborzó útjára a nagy rabbit. A pápai kolera tör-

ténetét is megírta.

Pápán született

:

Dr. MANOVILL MIKSA.

1848-ban hozta haza orvosi oklevelét Bécsbl. Beállott a szabadságért küz-

dk táborába és Komáromba került, ahol Klapka mellett dolgozott, egészen

a kapitulációig. Akkor besorozták az osztrák hadseregbe, mint ezredorvost.

1853-ban Theresienstadtba került és ott a magyar politikai rabok mellé

osztották be. Ezek között volt Dusche volt pénzügyminiszter, báró Vay Mik-

68



Csak 1932-ben alakulhatott meg Pápán a Magyar Cionista Szövetség

fiókja, melynek elnöke Kaufmann Jen, titkára Lwenstein Sándor, vá-

lasztmányi tagok: Várhelyi Izsó tanár, Ungár Zoltán, Grünwald Jakab,

Kohn M. Jen, Pfeiffer Sári, Dr. Breuer Pál, Dr. Gottlieb Elemér és Dr.

Buxbaum Sándor voltak. De legális M. C. Sz. nem mködhetett sokáig,

mert alig egy és fél év után a pápai rendrkapitány lakására rendelte

Kaufmann és Lwenstein vezetket és bemutatott egy köteg levelet, mely-

ben a feljelentk jelentést tesznek a mozgalom ellen. Vida rendrkapitány

felszólította a vezetket, hogy vagy továbbítja a leveleket a vármegyei

ügyészséghez, vagy maguktól bejelentik, hogy beszüntetik a mködésüket.

Ezek után a mozgalom illegalitásba ment és fleg a fiatalok jöttek össze

a Grünwaldék fatelepén.

A K. K. L. és a Keren Hajeszod vezetje: Gottlieb Luci.

A Pro-Palesztina elnöke: Dr. Kende Ádám kormá^yftanácsos volt.

1927-ben alakult a Cionista Leányegylet. Az akkor Pápán vendégségben

tartózkodó gyri Wittmann Dénes — késbb nagynev fest és építész, ki-

nek terve szerint épült a haifai városháza — szervezte meg az Egyletet, ahol

a tagokat ivritre tanítota Várhelyi tanár —, cionista irányú felolvasásokat

tartottak, K. K. L. adományokat gyjtöttek. Hacker Erzsi, Kellner Manc^

Fürst Irén, Köves Manci, Gerstl Ilus voltak a lelkes, meggyzdéses ve-

zetk a nagyon kis számú, 25—30 tagot számláló egyletben, mert a cha-

szidikus irányzat hívei súlyos akadályokat gördítettek az egyesület aktív

mködése elé.

Az els hachsara 1930-ban alakult Filip Mose és Ju^greisz Mose

vezetése alatt. A következ években rendszeresen az Ihászin lev Hatvani

Deutsch birtokon volt a hachsara, melynek anyagi és szellemi támogatásá-

ban részt vett Bass Laci, Goldstein Zoli, Weisz Jani, Bachrach Andi,

Tausz Judit és Jen.

A cionizmus eszméje, amely Magyarországon vallásos hitközségekben

elször Pápán lobbant fel, éppen a vallásos vezetk ers támadása miatt,

évtizedek múltával már csak az ifjúság lelkében talált talajra, — k már

nem reménykedhettek, hogy az aszimiláció révén magyarok lehetnek, —
ezért választották az utat: visszafordulni a zsidó néphez! Elindultak, hogy

Haza térhessenek: az si Földre, Uj Hazába!
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CIONISTA ÉLET PÁPÁN

Dr. Herzl Tivadar grandiózus terve a zsidó állam létesítésérl az

egész világ zsidóságát foglalkoztatta. A reform rabbik hazafias szempont-

ból ellenezték, a konzervatív rabbik pedig a messiási hit megtagadását

látták a mozgalomban és állást foglaltak ellene.

A pápai frabbi, Mose Árje Róth volt az egyetlen magyar orth. rabbi,

aki résztvett a Baseli Kongresszuson, dr. Koritschoner Vilmos ügyvéd társa-

ságában. Hazaérkezése után beszámolt híveinek a Kongresszuson való ta-

pasztalatairól és mélységes meghatottsággal adta el, hogy az els per-

cekben a vallástalanok gyülekezeté^ vélte látni, de amikor tanúja volt

annak a szent lelkesedésnek, ahogy az úgynevezett szabadgondolkodásúak

— aufkleristák — síkra szálltak Erec Jiszráelért és még csak átmeneti

megoldásnak sem fogadták el az Uganda-tervet, akkor meggyzdött ar-

ról, hogy a cionizmus: a Jöv! Minden zsidónak magáévá kell tennie a

cionizmus alapelvét, hogy a zsidóság nemcsak vallás,, hanem nép! Nép,

amelynek hazája volt és a népnek a történeti hazát kell újra teremteni.

A lelkes beszámoló után megalakult Pápán — még Herzl idejében — a

Chovevé Cion Egyesület, amelynek els elnöke — a kongresszuson részt vett

— Koritschoner Vilmos ügyvéd lett, díszelnöke: a frabbi, titkára: Marton

lg. L. vallástanár, pénztámoka: Láng Ignác iskolaszéki gondnok lett.

A cionista eszme terjesztésére több ízben rendeztek fényes összejö-

veteleket, melyen mint vendégszónokok Dr. Pfeiffer Pap Izsák, Dr. Bokor

Ármin és mások ismertették a mozgalom célkitzéseit, Morris Rosenfeld ver-

seit a galut szenvedéseirl meghatottan hallgatta a közönség. Pénzbeli

adományokat a Kupát Leumit perselyekbe gyjtötték. A sekel-fizetés is

megindult. Pap Izsák az akkori Zsidó Szemlében megemlékezik egy sze-

gény asszonyról, aki házakhoz járt, kis kosarában citromot árult — és tíz-

filérenként adta át a Sekel-gyjtnek a Sekel megváltását.

Az ifjúságnál is termékeny talajra talált az eszme és megalakítot-

ták a Ceiré Cion Egyletet, amelynek vezeti: Seelenfreund Viktor és fi-

vére Albert, Kohn M. Jen és Láng Gyula voltak.

A cionizmus elleni támadást a váci Silberstein rabbi vezette, amely-

hez azután az orth. rabbikar nagyrésze is csatlakozott. Ezek a súlyos tá-

madások felrölték a pápai rabbi életét — súlyos szívbaj támadta meg és

élete delén eltávozott az élk sorából. — Halála után megsznt a cionista

mozgalom Pápán. Évtizedes kényszerszünet állt be, bár a lelkekben élt az

eszme, de gyakorlati kivitelezésre nem kerülhetett sor.
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12. Tiferesz Bachurim Egylet.

Vallásos zsidó ifjak Egylete. Célja a keresked és iparos ifjúság vallástudo-

mányi tanulmányainak kibvítése. Esti tóratanulásra és szombati eladásokra

gylt össze az ifjúság. Eladók a Tóra tudományban jártas bal-batimok vagy

vendégszónokok voltak. A vendégszónokok közül nagy érdekldéssel kisérték

mindig a soproni Breuer Dávid eladásait. Valahányszor a nagy tiszteletben

álló Nagyapját — Reb Jószef Léb Neumant meglátogatta — eladást tartott

a Tiferesz Bachurimban és cionista szellemben beszámolt többszöri Szentföldi

utazásairól és ismertette az akkori palesztinai helyzetet.

Nagy népszerségnek örvendett az ifjúság által rendezett évenkénti

purimi eladás, melyen helyi aktuálitásokkal tzdelt színdarabokat adtak el
— de nem hiányzott ilyenkor a Pápai Purim c. UJság, melynek szellemes

bemondásai sokáig közszájon forogtak. Csak a benfentesek tudták, hogy a

szerkesztésért Láng Károly tanárt illette a dicsség. Fájdalommal regisztrál-

juk, hogy az Egyesület ifjú tagjai közt tabú volt a cionizmus eszméje, mely-

lyel csak a viharfelhk közeledtével barátkoztak meg...

13. Pápai Zsidó Diákok Egyesülete.

A középiskolai diákok tagjaiból alakult a Pápai Zsidó Diákok Egylete.

Szombat esténként jöttek össze — itt nyertek bepillantást a zsidó kultúrába.

Marton lg. L. hitoktató tartott bibliai eladásokat. A tagok zsidó tárgyú szép-

irodalmi dolgozataikat olvasták fel. Az Egyesület ifjúsági elnöke az agilis

Linksz Artúr volt — jelenleg neves szemorvos az USA-bán. — Jóváhagyott

alapszabályok nélkül mködött az Egylet, miért is a hatóságok 1918 év vé-

gén betiltották — de illegálisan még 1924-ig mködött az Egylet. Az Egye-

sület megmaradt tagjai még ma is boldog érzéssel idézik a szép idk emlé-

keit, élmény volt számukra egy-egy szombat esti gylésen részt venni...
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köztiszteletben álló Schiffer Viktor kántor, aki nagy buzgalommal vezette

ennek a humánus egyletnek az ügyeit.

Pápán közszájon forgott Kive Schreibernek — a pozsonyi rabbi di-

nasztia egyik kiváló tudású leszármazottjának — szellemes mondása: Hogyan

lehetséges, hogy Pápán még vannak szegény emberek? Hiszen, ha gazdag

embernek gyermeke születik, vagy leányát férjhez adja, avagy más családi

öröm éri, akkor siet, hogy a szegénynek eljutassa adományát, de ugyanezt

teszi, ha a családba gyász költözik de fordítva is, ha a szegénynek születik

gyermeke — vagy ha gyász éri, akkor a gazdag segít készsége azonnal je-

lentkezik, ünnep eltt — purim alkalmával sohasem mulasztja el a gazdag,

hogy a szegény embernek eljutassa adományát. így a gazdag mindig ad —
a szegény mindig kap és ennek ellenére nem nivellálódik a különbség: a

gazdag marad gazdagnak — a szegény megmarad a szegénységben... A kinos

kérdésre a bölcs egy mondattal felelt, „mert valójában nem adnak! Csak kel-

lene adni” — a jótékonyság gyakorlása csak elméletben van meg — de a

gyakorlat mást mutat. Ezért alakult meg Pápán már 1836-ban a

9. Gomle Dalim Egylet

hogy az egyesek állítólagos adománya helyett a közösség álljon a szent cél

szolgálatában. 150 tagja volt az Egyletnek, heti tagsági díjakból és a befolyt

templomi adományokból tudta ellátni szent hivatását.

Ugyancsak szent missziót végzett:

10. Káló Egyesület,

mely a Hachnoszesz Káló — a férjhez men szegény lányok kiházasításához

nyújtott segítséget. Az 1862-ben alakult Egyletnek tagjai heti tagdijat fizettek

— egyéb jövedelme az esküvk alkalmával rendezett gyjtés volt. Évente

átlag 15—20 szegény leány kiházasításához nyújtottak pénzbeli segélyt. Az

Egyesületnek évtizedekig Steiner Zsigmondné — Lwenstein Ilka volt az

ügybuzgó elnöknje.

Nagy népszerségnek örvendett a

11. Siur Egylet

melynek székháza a templommal szemben volt. A nap minden órájában imád-

koztak vagy tanultak a szent falak között. Az izzó pléhkályha barátságos

meleget árasztott, mely mellett szombat délután szent áhítattal hallgatták a

hivek a magidok írás magyarázó eladásait. Az Egyesület tagjainak hozzá-

tartozóiért a gyászévben misnajeszt tanultak és a falakon elhelyezett emlék-

táblákon megörökítették az elhunytak neveit.
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napról-napra Wienbe. Breuer Lázárné halála után Fischer Gyuláné, Blau

Margit vezette a Vég napjáig a legnehezebb idkben ezt a nagymultú egyletet.

Mivel a nagyon vallásos nk kifogásolták a Negylet évi bál rendez-

vényeit, 1892-ben külön:

5.

ízr. Nk Jótékonycélú Egyesületét

alakították, mely jótékony célon kivül ugyanazt a célt szolgálta, mint a

Chewra Kadisa — igy méltán nevezték az els Magyarországi Ni Chewra

Kadisának.

6.

Malbisch Ariimim (Krajcár Egylet)

Az 1880-ban alakult Egyletnek célja: a szegénysorsú tanulók ruhával

és tanszerrel való ellátása. 1894-ben a tagdíj heti 2 fillér volt - innen a

neve: Krajcár Egylet. Az Egyesület — a trón iránti lojalitásból minden év

Erzsébet napján — a királyné nevenapja: nov. 12. ünnepélyes külsség kö-

zött osztotta szét a szegény gyermekek között az új ruhát, téli cipt. De

késbb a látványos ünnepségeket — a szegény szülk iránti kiméiétbl —
elhagyták és feltnés nélkül részesítették segélyben az arra rászorultakat.

Az Egylet utolsó elnöke: Schosberger Aladár volt, akinek egy az U.S.A.-ban

lakó fivére segélyezte az Egyletet.

7. Leányegylet.

A nagyon agilis Roscnthalné, Reiner Franciska tanítón alapítása. Bár

az Egyesület tagjai kizárólag izr. vallású leányok voltak, zsidó vonatkozású

vagy tárgyú eladásokra alig került sor. Igen nivós eladásokat tartottak a

fvárosból meghívott írók, mvészek. Több Ízben a Városi Színházban ren-

dezett színi eladások méltó feltnést keltettek a város lakóssága körében.

Nem akadt olyan kultúr egylet a városban, mely versenyezhetett volna az Izr.

Leányegylettel, mely híven teljesítette célját: a magyar kultúra ismertetését

és terjesztését.

8. Bikur Chlim. Beteglátogatók Egylete.

A hagyomány szerint a beteglátogatás egyike azon szent törvényeknek,

melynek gyakorlása eredményezi, hogy annak gyümölcsét élvezheti a ha-

landó a földi életben és a tkéje állandósul a túlvilági életben, Ennek a

mievónak a gyakorlását tzte maga elé a Bikur Cholim Egylet. Az 1770-ben

alakult Egyletet 1860-ban újraszervezték. Célja a beteglátogatáson kivül a

kenyérkeres beteg családjának anyagi támogatása. Már 1894-ben 80 egyént

segítettek. Az Egyesületnek 200 tagja volt.

Évtizedekig ennek az Egyesületnek könyvelje és pénztárnoka volt a
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ZSIDÓ EGYESÜLETEK ÉS INTÉZMÉNYEK PÁPÁN

1. Chevra Kadisa Szentegylet. Ismertetése külön cikkben.

2. Iparosokat Gyámolító Egylet (Jael Zedek)

Az 1876-ban alakult egyesületnek célja: tagjait és azoknak hozzátar-

tozóit orvosi segélyben részesíteni és gyógyszerekkel ellátni. (Hol volt még
akkor a Társadalombiztosító?) A családf betegség esetén heti segélyt kap.

Hogy^ megvalósítsák a leghumánusabb intézkedést — a Matan beszészer elvét,

— elküldték a beteg taghoz a pénztár perselyét — és annyit vehetett ki

belle, amennyire szüksége volt — ha jómódú volt — akkor még tett is

hozzá. Ennek az Egy^esületnek 200 pápai zsidó kisiparos volt a tagja. Orszá-

gos viszonylatban is kitn nevet szerzett magának az Egyesület, amikor az

agilis Bhm Samu elnök indítványára — a zsidóság védelmére bátran kiállt:

Baltazár Dezs püspököt dísztagnak választotta. Népes küldöttség adta át

Debrecenben a díszoklevelet a nagynev lelkipásztornak, — akkor mondta

Baltazár a küldöttségnek: „Mondják meg a pápai zsidóknak, hogy rabbijuk

nincsen — de püspökük van!” (A pápai rabbi szék akkor üresen állt.)

3.

Wahrmann Mór Egylet. Maskil Dl.

Az 1882-ben alakult Egyesület célja — jövedelmi forrása, segélyezési

módja ugyanaz, mint az Iparosokat Gyámolító Egyleté — azzal a különbség-

gel, hogy tagja lehetett mindenki — foglalkozásátl, társadalmi állásától füg-

getlenül. A cca 180 tagot számláló Egyletnek állandó közkedvelt orvosa Dr.

Kreisler Károly, majd Buxbaum Sándor volt. Az Egyesület utolsó elnöke

Halász Jen volt, aki nagy nagy körültekintéssel és buzgalommal vezette ezt

a nagymúlt egyesületet.

4.

Izraelita Nöegylet.

Az ország legrégibb Negylete, mely százéves fennállását 1925-ban

ünnepelte. Az egyesület alapítója, a hitközség nagynev elnökének — L-
wcnstein Adolfnak nagyanyja: Rochl Tevel volt.

Évtizedeken át ennek a jótékonycélú egyesületnek — melynek célja a

betegek és a szkölködk támogatása volt — élén Krausz Vilmosné (tornyos

Krausz) állt. kinek méltó utóda: Breuer Lázárné volt. Fáradtságot és idt
nem kiméivé, kereste fel az asszonyokat, hogy támogatást szerezzen a rászo-

rultak részére. Fokozottabb munka hárult a Negylet tagjaira, amikor az

Anschluss nyomán Burgerland és Ausztria zsidó lakossága elvesztette a meg-
élhetési forrásait. Mentek is Pápáról szorgos kezek által készített csomagok
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pedig elmondta a szokásos vigasztaló igét: Hamokajm j’nachem eszchem.

A Mindenható vigasztaljon meg, Ción és Jerusolajim gyászolói közt. A rabbi

vagy a dajan fülkeszer imahelyérl elébe ment a gyászolóknak...

A Szent Egylet Ros Chodes Niszankor rendezte meg a chewra szüdet.

Errl a Jeda Am — az Izráclben megjelen folklorisztikus folyóirat igy

számol be:

„A rabbi heszpedet tart, megemlékezik az év halottairól, a Chewra

teremben volt felállítva egy koporsó, mellette a temetésnél használatos lapát-

kötél. Elbb a fiatalok, a melacsok részére volt délután a szüde, — az els

felszolgálók koporsóvivok öltözékébe voltak - a melacsek kötelesek voltak

a teharánál használt fésn csurgatott bort meginni.

Este volt a felntt chewra tagok részére a hangulatos Chewra Szüde,

melynek zárórésze a krampampuli — egy különleges pálinka-féleség fogyasz-

tása volt, melyet a padlón ülve ittak, miközben vallásos zmireszokat éne-

keltek...

A nagy tragédia után a Chewra szent mködése befejezést nyert. Bila

Hamovesz lanecach... Megsznt Pápán a zsidó élet, megsznt a Halál is.

Csak a temet, a holtak birodalma hirdeti, hogy itt valamikor — talán is

nem is olyan régen — milyen virágzó zsidó élet volt... Volt... Fit...
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festette a szemet lezáró agyagra a legszentebb vallomást:

“rns 'n 'n uötr

„Cserepet két szemére, mit látott, már ne lássa.

Ajkára is lezárjuk — pecsét a hallgatásra’" (1)

Hogy egykor, ha majd a száj nem mozog, ha nem zengheti Isten dics-

ségét, akkor is ott legyen az ajkán a saját készítette cserép és hirdesse;

„Áldassék birodalma dicsségének neve — mindörökké...”

Visszatérünk a temetési szertartásra. Csak a legritkábban tartottak

Pápán gyászbeszédet, gyász-zsolozmák nem hangzottak, koszorút nem helyez-

tek a koporsóra. Csak kiváló emberek felett tartottak heszpedet. De, amikor

Marton bácsi még 90 éves korában is meggörnyedt háttal körüljárt a per-

sellyel — olyan megrázó hangon recitálta „Cedokó tacil mimovesz” — hogy

ez valósággal pótolta a búcsúztató beszédet, mert szem nem maradt szárazon,

mikor az aggastyán ajkán elhangzottak a reszket szavak: Cedokó tacil mi-

movesz...

A sivóban a gyászházban volt a minjen, de ahol péntek este nem volt

minjen — az a templomba jött és Lechó dajdi-ig az elcsarnokban imádko-

zott, majd a kántor Bai Vsolajm után megfordult és hangosan mondta:

„Likrasz Övéi”, mire a g}^ászoló végigment a padsorok között, a közönség

1) Hajnal Anna: Zsidó sirató ének

60



rejtve készült a munka, amit zsidó ember igy és ilyen formában nem készí-

tett még soha. Tudom, mások is gondolnak a halálra, vannak, akik életükben

megveszik a sírhelyet, mások halotti ruhájukat készíttetik el, de Te Apám,

magad frészelted a gépelachokat, és gyúrtad az agyagot a sarbelach

számára.

Halotti rítusunkhoz hozzátartozik az egyszer, gyalulatlan deszkako-

poisü, fehér, zsebnélküli halotti ruha és a halott kezébe kétágú villa alakú

(innen a neve: gepelach) fadarabka. és a szemre meg a szájra helyezett

cserép (népiesen: sarbelach.)

S míg, frészelt, rajzolt, alkotott, a betegség és az ihlet láza hajtotta

kezét, irányította szemét, a holt fába dobbant szíve verése. Tndött a halá-

lon, fájt a lelkének, hogy itt kell hagyni hitvesét és négy a])ró gyermekét.

Vallásos érzése rálehelte a betket a kifaragott, simára csiszolt villácskákra:

.,Térj lelkem nyugovóra, mert Isten megkönyörült rajtam...”

Csak a tiszta istenhit sugározhatta felé a szavakat, amit a másik fa-

darabra rajzolt:

D*’n?Dn iT^nn .Tnn^r '’ix

..Hiszem teljes hittel a holtak feltámadását!”

„Favillát két kezébe végs feltámadásra, könnyebben

tápászkodjék az angyaltrombitára”.

Micsoda önuralom, mvészi ihlet,

delén él férfit, mikor gyúrta az agyagot.

szent érzés szállta meg az élete

finom domborúra készítette, és rá-
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megtalálhassák. A haldoklóhoz elbb egy chewra-tag ment be megnézni, hogy

eszméletlen-e az illet. Utána beléptek a többiek is* A Mavor Jabokból

imádkoztak. Az agónia vége felé gyertyát gyújtottak — zöld véggel. A gyer-

tyákat Zaj in Adarkor osztogatták a templom bejáratánál az Elöljárók

fonott avdolet kaptak. — Ha halálát közelérz kérte, akkor elmondták vele

a Vidüt — (Bnvallomást.)

A halottal való foglalkozást „meszaszek zein”-nek nevezték. Csak az

Elöljáróságnak volt szabad a koporsó készítésénél részt venni, melyre kivé-

teles esetben a család férfi tagjait is meghívták. A Taharónál-halott mosda-

tása — a Chewra elnöke mechabedolta, (megtisztelte) az Elöljáróság egyes

tagjait a mosdatásnál való részvételre. A temetés eltt Breiner bácsi bejárta

a várost. Fekete felleghajtó volt az öltönye felett, fején fekete kemény ka-

lap, melyen a p"n jelezte a Chewra Kadisát, kezében persely, melyen fel

volt tüntetve a halott neve, és a temetés idpontja — és „Mész Micvó” kiál-

tással bekopogtatott minden zsidó házba, majd amikor a perselybe bedobták

az adományt, akkor: Cdókó-Tacil mimovesz” szavakkal elköszönt. A temetés

szigorúan az elírt idben történt. A halottat gyalog vitték a temetig vállon

— hogy ezt milyen kitüntetésnek vették — jellemz, hogy az öngyilkosok

tetemét — kocsin vitték. A ravatolozó eltt letették háromszor a koporsót és

innen kézben vitték. A halott feje alá homokzsákot — Erdzekl — tettek,

melybe fordított kézfejjel rakták a homokot — jámborok zsákjába Erec Jisz-

roel földet kevertek. A halott — Barmenan — feje alatt nem volt deszka.

Az els lapát földet a chevra elnök dobta — majd sorrend szerint az elöl-

járók, utána a családtagok. Vigyáztak arra, hogy a lapátot ne közvetlenül a

kézbe adják, hanem le kellett dobni a földre és a következnek újra felvenni.

Kántor nem kisérte a menetet és El Mole Rachamim nem hangzott a gyász-

szertartás alkalmával. A halottak szemére és ajkára u.n. sarbelachokat he-

lyeztek, mig kezébe kétágú villaszer faágat tettek, a feltámadás hitének

szimbólumaként.

Megszakítjuk a temeti minhagok ismertetését — és ideiktatjuk Láng

Gyula kegy^eletes megemlékezését ezzel a szokással kapcsolatban:

ÉVFORDULÓ

Marchesvan 28. Fájdalmas érzések ébrednek bennem. 6 évtized telt

el azóta, de a szomorú nap emléke itt él bennem. Látom Apámat, 52 éves

délceg, jó kedély, mindenki által szeretett Náci bácsi, szabadidejében lomb-

frész munkák mesteri készítje. Fúr-farag-rajzol. Ajtatos kíváncsisággal for-

dulunk feléje: Papa, mi készül? Majd megtudjátok néhány nap múlva.

Szemében egy elrejtett könny csillogott és rajzolta tovább a betket. Titkon,
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földszintjén 2 szobában, 4—4 férfi és ni beteg részére. Késbb egy külön

e célra épült, Korona utcában lev házba helyezték át a kórházat, ahol a

betegek létszáma: 30—40 között volt. A kórház gondnoka „kórházas Róth”,

majd késbb a ,.kórházas Schiffer” volt, akinek hitvese a betegek valóságos

rangyala volt... A betegek kezelését a pápai zsidó orvosok díjtalanul látták

A. pápai zsidó temetben elhantolt, meggyalázott

Tóratekercsek emlékoszlopa

el. A Chewra Kadisa a kegyeletes munkát, a halottak eltakarítását szigorú

elírások szerint teljesítette. Jegyezzük fel ezeket a minhagokat Lwenstein

Sándor chavérunk emlékezése alapján:

A Jeciász-Nsomó alkalmával Binjamin Zev Baum, sorra járta az Elöl-

járóságot, a „Jüd-Alefokat” meghívni — héber és német nyelven. Ha ez éjjel

történt, akkor szerényen kopogtatott az ablakon és jelentette az esetet. A
,.Mavor Jabok” (temetési szertartással foglalkozó imakönyv — népiesen Maj-

ver Jabok) könyvnek pontosan a helyén kell lenni, hogy sötétben is könnyen
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A temet gondozása nehéz fel-

adat elé állította a Szent Egy-

let vezetségét. Országos hír

viszályt váltott ki a sírfelira-

tok kérdése. Az eredetileg csak

héber nyelv feliratok mellett

elbb német, majd magyar

nyelv feliratok kerültek. A
sírversek között kitnnek a

Reb Kive Schreiber, Reb Jo-

szef-Leb Neumann, Stern chev-

ra titkár által szerkesztett ri-

mes, héber nyelv emlékso-

rok, melyben a halott neve a

versfbe van beleszve. Az if-

jan elhunyt Dr. Katona Iván,

Dr. Koritschoner Lipót, vár-

megyei fügyész, sírkövén sa-

játszerzés versét olvashatjuk:
A temet bejárata

Októberi fények ti kacérkodhattok,

Szánandók mi vagyunk, gyarló emberek.

Kiknek siránkozó, összetépett lelkk

Októberi fénytl kér enyhületet.

A költ pap Dr. Kiss Arnold, budai frabbi néhány sírverse is itt található.

Ebben a temetben van elhantolva: Mose Árje Róth, Gottlieb Sámuel frabbi
— itt van a nyughelye: Link Mose, Eckstein Zwie dajennak — Griinwald

Jechezkiel rabbi sírja fölé hivei ohelt emeltek. Külön emlékm jelzi a helyet,

ahova a nácik által meggyalázott Tóra tekercsek vannak elhantolva.

A temet bejáratánál figyelmeztet tábla van elhelyezve, melyben a

Chewra vezetsége felszólítja az elhunytak hozzátartozóit, hogy a sírokra

virág helyett csak zöldet ültessenek...

A Chewra Kadisa már alakulása évében (9 évvel elbb, mint a miseri

papok által létesített Irgalmasok kórháza) zsidó kórházat rendezett be az

akkori Ispotály (most Eötvös) utcában az Egyesület emeletes székházának
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egyik festmény Élijáhu próféta mennybemenetelét ábrázolja, amint tüzes

szekéren az Égbe repül. A szemközti fal Ezekiel próféta megrázó vízióját

mutatja: a holtak feltámadását. A sírokból kilép halálsápadt, taliszba, kitlibe

burkolt zsidó emberek képei megdöbbent képet hagynak az ideérkezk

lelkében.

A pápai nagy kolera-járvány idejében (melynek történetét az akkori

pápai városi forvos dr. Feitel Móric írta meg) a temetben tartották meg

egy árva fiú és egy árván maradt leány esküvjét és ott az egész hitközség

jelenlétében — a sírhantra felállított chupa alatt eskették össze az ifjú párt.

Ez a történet szállt azóta szájról-szájra, kár, hogy a történeti hség kedvéért

nem jegyezték fel az ifjú pár nevét — csak tényként emlegették, hogy a ve-

szedelmes járvány ezután gyengült, majd teljesen megsznt.

Sajnálattal kell feljegyezni, hogy ezt a Memléknek tekinthet rava-

talozót az Orsz. Izr. Iroda egy nem zsidó vallású egyénnek eladta, aki ezt

lebontotta és igy az értékes freskónak nyoma veszett.

A múlt század végén megtelt a temet. Uj sírkertrl kellett gondos-

kodni. Nem messze a régitl, a református temet szomszédságában vásároltak

meg egy 2 holdas területet az új temet céljára. A feltámadás reményéi

fejezi ki a ravatalozó épület felirata:

rnnn intr Dnnp ns;

Grünwald Jakab rabbi sírja felett emelt ohel
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CHEVRA KADISA

A hitközséggel egyidben alakult 1749-ben a Szent Egylet. Az els

idben Német-Tevelen, egy közeli kis községben temetkeztek. Itt már akkor

népes hitközség volt, rabbival. Majd a pápai kath. temet — Kálvárián lev

— egyik parcellájában volt a temetkezési hely. Mikor késbb a Hosszú utca

(mai Jókai u.) végén temetnek alkalmas sírkertet vásároltak — akkor a

Kálvárián elhantoltakat exhumálták és sírköveikkel együtt az új temetbe

helyezték át. Innen van, hogy itt sírkövekre akadunk, melyek korábbi kele-

tek, mint maga a temet. Ebben a temetben van a sírhelye: Horovitz,

Rapaport rabbiknak, de itt találjuk a bennszülött pápaiknak seit, hozzátar-

tozóit, ahová kegyeletes Kever Ovajszra (Kever Avoth) a távolra elkerült

pápaiak is ellátogattak. Tisó Beáv napján a Szent-Egylet elöljárósága a 11

órakor befejezett Kinóth után — a templom eltt várakozó bérkocsikra ülve

— kijött ide, hogy a szent emberek sírjain imát küldjenek az Égbe.

Ebben a régi temetben találjuk Karinthy Frigyes — a magyar Shaw

nagyapjának, Kohn bácsinak a sírját, aki életében az Ókollégium udvarán

lev szerény lakásában órás mesterséget zött és eserny javítással foglal-

kozott.

A temet bejáratánál van a Cadok-Hadin ház. Ravatalozó, zsidó kultúr-

történeti szempontból egyedülálló építmény volt. Hozzá hasonlót egész Eu-

rópában nem találhattunk. Ugyanis a falakat megrendít freskók díszítik. Az

Rabbi sírok a pápai temetben

54



A pápai hitközségi elnökök sorában méltó helyet foglal el:

BREUER LÁZÁR,

aki 10 éven át volt a hitközség elnöke.

Számára ez nem hivatalt jelentett, nem a reprezentálás eszközét látta ben-

ne, hanem alkalom volt számára, hogy a gyülekezetben, amelynek vezetését

rábízta a köztisztelet és az osztatlan szeretet — megláthassa a rejtett sze-

génységet és a szemérmes nyomort. Bibliai értelemben vett zsidó volt, jám-

bor vallásossága egész mélybl gyökerezett. Apja évtizedekig volt a Siür

Egylet elnöke. Nemcsak a köteles tizedet adta le vagyonából, hanem a ce-

dokó volt életének a tengelye. Jóságának mindenben segítje volt méltó

élettársa — Dr. Lasz Samu kolozsvári gimn. igazgató — húga.

A nagy csapás, mely egyetlen leányuk és kis unokájuk együttes tragi-

kus elvesztésével érte a porig sújtott szülket, felemelte ket az emberi

nagyság ormára. Mások szenvedését váltották meg és ebben találtak eny-

hülést. Mindenki, aki ismerte: szerette.
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meggyz érveinek hatására viszahelyezte Breuer rabbit hivatalába. Jog-

gal jellemezte t Breuer rabbi, hogy olyan rasekolja van Pápának, hogy

még Párizsban is megállná a helyét, mint hitközségi elnök!

Maturált, mvelt, szigorúan vallásos zsidó volt, de csizmában és

magyaros ruhában járt. (Miért is ne, ha a lengyel chaszidoknak szabad

volt a lengyel fnemesek nyúlprémes kalpagját viselni, akkor miért ne

járhatott volna a szabadságharc szellemétl áthatott pápai rasekol magya-

ros viseletben?)

Hitvese, a népszer Rezl Lwenstein, a jámbor zsidó nk minta-

képe, kinek nagyanyja, Rochl Tevel volt a megalapítója az els Zsidó

Negyletnek az országban, aki midn kevés pénz vev jött a lisztüzleté-

be, titkon a kifizetett vételárat visszacsúsztatta a liszteszsákba, így tett

eleget a Matan beszészer parancsnak . .

.

Lwenstein Adolf végrendeletileg alapítványt tett Pápa Városnál

azzal, hogy annak kamataiból halálozási évfordulóján vendégül lássanak

10 katholikus, 10 protestáns és 10 zsidó szegényt, de kikötötte, hogy a

zsidó az ebéd végeztével hangosan, könyvbl, szóról-szóra recitálja a

Birchasz hamozajn-t.

Temetésén hat díszruhás hajdú, kivont karddal kísérte a koporsót.

Kultúrált, szigorúan vallásos szellemben nevelte gyermekeit.

Fia, Jakab évtizedekig volt a hitközség gabeja. Egyik lánya Koréin

Dezs fvárosi bizottsági tag, közíró, a Somre-Sabosz Orsz. Egylet ala-

pítója és elnökének hitvese volt.

Janka lányának férje volt a híres gyömörei családból származó

Steiner Vilmos, aki húsz éven át volt a pápai hitközség elnöke. Ennek

veje volt Gestettner Emil,a pápai jesiva vezetje.

Harmadik leánya Steiner 2^igmond, tekintélyes nagykeresked hit-

vese volt, haláláig elnöknje volt a Hachnoszasz Káló Egyletnek. A szi-

gorúan vallásos család feje: Steiner Zsigmond, jövedelmének tizedrészét

félre tette és jótékony célra fordította a Maaszert. Megmaradt utódai ke-

gyelettel rzik a perselyt, melyben a családf a Maaszert félretette.

Izráelben él unokái: Lwenstein Sándor, akinek több megemléke-

zése jelent meg a pápai zsidó életrl, valamint annak húga. Sári, to-

vábbá Steiner Irma, Breuer Dávid hitvese. Koréin László és a Dél-Ame-

rikában él Koréin Emil meleg szeretettel és mélységes tisztelettel rzik

nagyapjuknak, Lwenstein Adolfnak emlékét.

Mi, pápaiak áldó kegyelettel emlékezünk a nagynev rasekolunkra.
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HITKÖZSÉGI ELNÖKÖK

LÖWENSTEIN ADOLF,

a pápai hitközségnek évtizedeken át volt kiváló elnöke.

Az 1846—49-ben itt mködött Lw Lipót rabbinak volt kedves ta-

nítványa. Mikor Lw Szegedre került, még hosszú ideig leveleztek — hé-

ber nyelven. A nagy rabbi nem is titulálta másként, mint „Bal Dikduk”.

Mikor Breuer Salamon, a késbbi frankfurti rabbi került Pápára,

akkor ennek az intrasingens orth. rabbinak lett a leghségesebb híve, —
a már akkor Rasekoli tisztséget betölt Lwenstein Adolf.

Egy alkalommal a hitközség ú. n. felvilágosodott tagjai puccssze-

ren többséghez jutottak, felmondtak a rabbinak, mert szigorú vallásos

elveitl féltették a szabad gondolkodású nézeteik érvényesülését. — L-
wenstein Adolf deputációt vezetett Trefort miniszterhez, aki Lwenstein
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j E S I V Á K

A rabbik szent kötelességüknek ismerték, hogy az ifjúságot nevel-

jék és tanítsák szigorúan vallásos életmódra, hitbuzgalomra és a szent

tanokban való jártasságra a jesívákban készítették el az ifjúságot. Pápán

már az 1781-ben megválasztott Rapaport Wolf nagy jesivát szervezett,

ahonnan kiváló rabbik kerültek ki. A reformkor nagy rabbija, Lw Lipót is

rövid pápai mködése idején jesivát tartott. Nála tanult a magyar tör-

ténetírás nagy mesterének — Marcali Henriknek — apja, a késbbi mar-

cali rabbi is. De a pápai jesívába járt Ballagi Mór — akkor Bloch Mó-

ric — . aki késbb a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett.

Ezt az áldásos vallásos neveli és tanítói munkát folytatták a ké-

sbbi vezet rabbik is, — Breuer Salamon és Róth M. A. rabbik. Mikor

íiz utóbbi a cionista eszme mellett konkrét állást foglalt — korának orthodox

papjai még tanítványait is elriasztották tle —
, így már életében megsznt

a pápai jesíva. Hosszú intervallum következett. A rabbiszék üresen ma-

radt, évtizedeken át nem volt Pápán jesíva. Csak az els világháború után

indult meg Pápán a jesíva élet. Az akkori tekintélyes hitközségi elnök,

Steiner Vilmos veje: Gestettner Ezriel szervezte újjá a jesivát. Segíttársa Reb.

Avrahám Dirnfeld volt. Mindketten nagy ügybuzgalommal vezették a jesivát.

Mikor 1927-ben a tolcsvai rabbi, Gottlieb Sámuel zl került a pá-

I)ai frabbi-székbe, legels teendi közé tartozott jesivát szervezni. Sajnos

r()vid, alig kétéves mködése után bekövetkezett halálával megsznt az as-C
krnáz szellemben vezetett jesiva.

Midn 1929-ben Grünwald Jecbezkiel zL, volt bánfihunyadi rabbi

Pápára költözött, azonnal megszervezte a chaszidikus irányzatú jesívá-

ját. Rövid idn belül olyan hírnévre tett szert jesívája, hogy 300-ra volt

tehet a tanítványok száma. A komoly és mélységes tanulás mellett a

legszigorúbb chaszidikus viselkedést is megkövetelte a vezetség. Sokan ta-

nulmányaikat Belzben folytatták, az onnan szülvárosukba visszakerült if-

jak már chaszid öltözékben jártak. Méltó feltnést keltett a szigorúan

askenáz Kehilában a pápai fiatalok hosszú kabátja és biber-kalapja. Fel-

jegyzésre méltó, hogy amikor a jesivanövendékeket munkaszolgálatra be-

hívták, akkor a nincstelen fiúknak Singer Mihály F utcai ruhakeresked

ingyenesen rendelkezésükre bocsátotta a szükséges öltönyöket. Annak elle-

nére, hogy Singer Mihály nem számított a rabbi hívei közé. A nagy világ-

égés elhamvasztotta a pápai jesivát is. A jámbor élet tanítványok közül

csak hírmondók maradtak — ezeknek nagy része Brooklynban él, ott foly-

tatják életüket és gyermekeik, unokáik a brooklyni úgynevezett Pápai Je-

sívának (Popener Jesívának) buzgó tanítványai . .
•
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Láng Károly tanár vidéken lakó öccsének, rezignáltan idézve az ismert Heine
strófát: „Keine Messe wird mán haltén, keinen Kadisch wird mán sagen”.

Elvégeztetett. A tanári kar egy része a Városi Iparos Iskolába kerül, egy
része a Kath. Polgári Iskolában folytatta pedagógiai mködését.

Az elemi iskola áldásos mködése azonban nem sznt meg — mig a

Tragédia elsodorta az utolsó tanítói gárda tagjait — növendékeivel

együtt.

Elhallgatott a tanítók szeretetre, jóságra oktató szava a fasizmus rü-
lete meggyilkolta a gyermekeket is — árván maradt az iskolaépület, nem
hallatszik többé a mindennapi tanulást befejez ima:

Hála neked Jó Istenünk —
Most amikor haza megyünk —
Mert munkánkat jól végeztük —
Szívünket és lelkünket miveltük

Add, hogy amit jól tanultunk

Otthon is meglássék rajtunk

Jó szüléink örömére

Szent Neved dicsségére

ÁMEN.
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zsidó iskolájában sem volt igy bevezetve — 1926-ig az elemi iskolai tanulók

a világi tárgyak tanulásánál kalap nélkül ültek!

A polgári iskolában is intenziv vallásoktatás folyt. Tantárgyak voltak:

Biblia német fordítással, Thilim, Zsoltárok, Sámson Rafael Hirsch legklasz-

szikusabb német fordításával. Kicur-Sulchan Aruch, Héber nyelvtan (dikduk)

Bibliai történet magyar nyelven, Talmud: Bécó- és Bovó Meció traktusok...

A polgári iskolai növendékei az szi és téli hónapokban szombat délután

összejövetelt tartottak Láng Károly tanár vezetésével, mely alkalommal zsidó

tárgyú szavalatok és felolvasások voltak.

Láng Károly, polg. isk. tanár

A jóhírnev polgári iskola 30 évi fennállása után hanyatlásnak indult.

Az 1928—29 évben már csak 103 növendéke volt. A szülk egy része gim-

náziumba adta gyermekét, másik része jesivába küldte fiait — és igy, mivel

a helybeli zsidó tanulók száma alig tett ki 30%-ot, a hitközség céltalannak

találta a nagy áldozathozatalt — amibe az iskola fenntartása került, és el-

határozta az iskola megszüntetését. A halálharangot meghúzták — akkor írja
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1899 Vili. 15-éii az iskolaszék tárgyalta Buxbaum Lipót kezdemé-

nyezését, aki ,,azt az eszmét pendítette meg, hogy a helybeli izr. hitközségben

felekezeti polgári iskola létesitessék”. Dr. Steiner József iskolaszéki elnök

szép beszédben hozzájárul az eszme megvalósításához és 1899 aug. 20-án

tartott képvisel testület elfogadja az indítványt, mely szerint a pápai aut.

orth. izr. hitközség felekezeti polgári fiúiskolát állít fel, melyben az ország

törvényei értelmében más felekezeti tanulók is felvétetnek. Az els tanári

testület így alakult: Schor Ármin, icazgató, Blau Henrick, Buxbaum Lipót,

Nussbaum József, Pfciffer Mór, Schischa Adolf világi tárgyak eladói, Hercz

Dávid, rajztanár, Eckstein Hermann, rabbi ülnök, vallástanár és Kriszt Jen
apátplébános, a kath. vallású tanulók hittantanára. Az els tanévben a pol-

gári iskolának 39 növendéke volt — egy osztállyal. Ezen idben — 1899

—

900 tanévben az elemi leányiskolának 169, a fiúosztályokban 206 tanuló

volt — a következ tanítók vezetésével: Fiúiskola I. o. Schischa Adolf, II. o.

Pfeiffer Mór, III.o. Nussbaum József, IV.o. Buchszbaum Lipót. Leányiskola

1. o. Öszterreicher Mór, 11. o. Seelenfreundné, Marton Róza III.o. Schor Ár-

min. IV. Rosenthalné^—Reiner Fransciska. A gyermekek a tanítójukat: Tanító

úrnak — a ni tanerket: Ténsasszonynak titulálták.

A polgáriiskola céljára az eddigi elemi iskolát egy emelet ráhuzásával

kibvítették. Az iskola olyan jó hírnévre tett szert, hogy a tanulók 40%-a

másvallású volt és 1913-ban már 134 növendéke volt. Schor Ármin 1912-ben

történt elhalálozása utón Blau Henrick lett a polgári iskola igazgatója,

aki ezt a tisztséget az iskola megsznéséig viselte. 1923—^24 tanévben a nö-

vendékek száma: 163 volt.

Az eddigi óraadók helyébe új tanerk kerültek: Faragó Adolf 1914

óta. Láng Károly 1918 óta, Pollák Lajos 1921 óta, Várhelyi Izsó 1911 óta,

és Bihari Andor 1924 óta mint rendes tanárok mködtek. Molnár Elek gimn.

tanár 1907-tl hadbavonulásáig mködhetett. 1926-ban egy éves fiúkereske-

delmi szaktanfolyammal bvül az Intézet.

A polgári iskola zsidó növendékei minden reggel az iskola nagytermé-

ben berendezett templomban megtartott istentiszeleten vesznek részt — ahol

a frigyszekrényen lev kárpiton-porajchesz-héber betkkel kihimezett magyar

szöveg hirdette

A középiskolák zsidó növendékeinek ajándéka.

Az istentiszteleten való távolmaradás igazolatlan órának számított. A
vallásos szellem és a zsidó tudomány fejlesztésére az elemi iskolai tanulók

naponta 2 órát biblia tanulással töltöttek — felsbb osztályokban még külön

délután 2 óra talmud tanulás volt. De — az ország egyetlen orth. jelleg
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újjászervezését rendelte el. Bevezették a szakrendszert. A tanítók alkalmazása

rendszerint egy félévre történt. A tanítás nyelve német lehetett — a tan-

anyagra az osztrák tanterv vol az irányadó. A tandíjat a szülk vagyoni ál-

lapotához képest havi: 12 kr-tól 2 forintig szabta meg az Elöljáróság.

Az iskola új korszaka az 1859—60-as tanévvel kezddik. Ettl kezdve

megsznt a tanítók félévi alkalmazása, a tanítókat 3 évre nevezik ki, de

próbaid elteltével véglegesítve lesznek.

A magyar nyelv újra jogaiba lép. 1863-ban váltakozó rendszert hoztak

be, mely szerint a tanító az osztályát az elstl az V-ig vezeti. Ezen idszak

tanítói voltak: Horovitz Sámuel, Spatz N. és Klein Fülöp.

1875-tl 1880 ig 2 hitközség lévén Pápán, 2 népiskola is állott fenn.

Mikor a 2 hitközség egyesült az orth. iskola átvette a másik iskola tanítóit is.

így került a fhitközség iskolájába: Schor Ármin^ Oszterreicher Mór és Ro-

sentthalné — Reiner Franciska.

Az elemi iskolán kivül középfokú iskola szükségét már régen érezte a

pápai hitközség. Ezt igazolja az els kísérlet, mikor dr. Breuer frabbi kez-

deményezésére 1878-ban „zsidó reáliskola” létesített. 1878—79 tanévben meg-

nyílt els osztálynak: 47 tanulója volt. ezek közül 1 róm. kath. vallású. Ta-

nárok: Csemegi Antal—Vikár Kálmán és Schor Ármin. A hitközség nem

lúría a reáltanoda költségeit és 1 évi próbaid után megsznt az iskola.

Blau Henrick polg. isk. igazgató Buxbaum Lipót el. isk. igazgató
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Rav Czvie Eckstein Hermann dajan és hitoktató

tását is átvette, iparkodott, hogy a legkitnbb tanerk hivassanak meg Pápára.

Ennek a tanítói gárdának kiváló tagjai voltak: Baner Ignác, Singer Manó

—

régi krónikák tanúsága szerint is beállt a nemzetrségbe. Ennek a szabad-

ságharcos tanítónak a fia volt Dr. Zsengeri Samu a kiváló pedagógiai iró,

kinek emlékét késbb az iskola falában elhelyezett emléktáblán örökítettek

meg.

A magyar szabadság eszméjének bátor harcosa volt ebben az idben

a harmadik tanító is: Ehrenfeld Lipót, akit a Dráva mellé vezényeltek a nem-

zetiségiek leverésére.

Lw Lipót rabbi újító eszméivel azonban hódítani nem tudott, ezért a

szülk tekintélyes része nem nyilvános iskolába Íratta gyermekét, hanem

magániskolában taníttatta, mig Hunkár Antal kormánybiztos a magániskolák

mködését beszüntette. A szabadságharc leveretése után bekövetkezett Bach-

korszak új irányt adott az iskolának is. A soproni helytartótanács az iskola
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A Ml ISKOLÁNK

Régi hagyomány rzi Rabbi Jochanan ben Zakai történetének emlékét

— az idszámítás után 70-ban — a Jeruzsálemet ostromló római hadvezér-

tl nem a Szent városért kért kegyelmet, hanem kívánsága az volt: Add ne-

kem Javnet, hogy ott taníthassak. Azóta a szétszórtságban él zsidóság els-

rend kötelességének tartotta: iskolát szervezni, gyermekeket tanítani.

A pápai hitközség fennállásának els éveiben nyilvános iskolára nem
akadunk — több évtized is eltelik, mig a hívek száma kellen gyarapodik és

a kulturális igénye nagyobb arányban fejldik. Az eddig fennállott iskolák

— chederok — magán] ellegüek és az érdekelt családok áldozatainak eredmé-

nyei voltak.

Az 1781-ben megválasztott Rapaport Wolf frabbi már jesivát alapí-

tott, melybl sok híres rabbi került ki.

Rendszeres izr. iskola, mely a hitközség felügyelete alatt áll 1826-ban

keletkezik. (Mig Szegeden pl. az els nyilv. izr. iskola 1844 XII. 22-én nyílt

meg, — a szentesi hitközség története, mint dicséretre méltó tényt említi,

hogy iskolájuk már 1341-ben mködött.)

1839-ben a hitközség tagjai sürgs beadványban hangsúlyozzák, hogy

nem elegend, hogy a hitközség iskolájában a magyar nyelvet csak óraadók

tanítsák — mire az Elöljáróság elhatározza, hogy a magyar nyelv tanítására

egy külön szakképzett tanárt alkalmaz — igy került Pápára Ballagi Mór,

aki késbb a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nyelv teljes

Szótára szerkesztje, kinek Magyar—Német és Német—Magyar szótára

rengeteg kiadást ért — abban az idben Bloch Móric nevet viselte — gyer-

mekkorában Pápán járt jesivába. Ballagi késbb a párisi egyetemen folytatta

tanulmányait, az itt írt Zsidókról való röpir'ata felkeltette Eötvös József báró,

miniszter figyelmét, hazatérésre szólítja fel és biztatta, hogy a teljes elma-

gyarításukra és a magyar nyelv vallásos irodalom ápolására és fejlesztésére

buzdítsa a zsidókat. Ezért bízták t meg Pápán a zsidó iskola magyarosítása

céljából. Itt irta: „Izráel könyörgései egész évre” cím magyar nyelv ima-

könyvét és itt fordítja Josua könyvét magyarra — kommentárral.

Ballagin kivül Vályi Béla országos nev tanárt bízták meg a magyar
nyelv tanítására. 1840-ben a népiskola kibvítését tervezte a hitközség és az

iskola szabályzat és tanterve megállapításával Lw Lipót — az akkori nagy-

kanizsai rabbit bízták meg. — A szép terv azonban nem valósulhatott meg.

1846-ban, mikor Lw Lipótot frabbinak megválasztották, az iskola igazga-
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A frigyszekrény felett ragyogó betk hirdetik:

T»n 'n .*7^!; nm vi

„Tudd meg, hogy ki eló'tt állsz. Az Örökkévalót tartom szemem eltt mindig.”

A frigyszekrényben 40—45 Széfer Tóra volt elhelyezve. Jobbra-balra

fülkeszer kiképzésben a rabbik, a dajenok helye. Az Almemortól jobbra-

balra 3—4 oldalülések. Külön kis asztalon volt elhelyezve az ezüst tál és

ezüst kancsó, melyet duchanolásnál a kohaniták kézmosásra használtak. A
frigyszekrény eltt állították fel a szónoki emelvényt, mely maskir alkalmával

fehér selyemmel, más alkalommal bordó selyemmel volt bevonva. Innen csak

a megválasztott rabbi szónokolhatott. Vendég rabbi csak az almemor melletti

erkélyrl szólhatott a hívekhez.

A templom 3 hajós- és igy három részre oszlik. A fbejárattól az

elcsarnokba jutunk, itt van az els világháborúban hsi halált pápai zsidók

emléktáblája. Itt gyulladnak ki az emlékmécsesek — halálozási évfordulók

alkalmával.

A templomi csendre a „Schuldiner” vigyáz, hivatalos kalapján a fel-

írás: „Pápai aut. orth. Izr. Hitközség”.

A hivek egy csoportja késbb harcot indított és megváltoztatni kívánta

az eredeti „neológ” irányú bels berendezést. Bár 7 évtizeden keresztül a

legjámborabb hivek papjaikkal, dajanaikkal egyetemben ebben a templom-

ban imádkoztak. A régiek közül csak az akkor Pápán mköd Spitzer Reb.

Leml — a késbbi szepesváraljai rabbiról Jegyezték fel, hogy nem járt be

ebbe a templomba. — Végül 1919-ben úgy oldották meg a vitát, hog>^ az

almemor elé egy padot helyeztek, a ni karzaton a rács mellett függönyt

húztak és ezzel orth. jellegvé változtatták a templomot.

A nagy katasztrófa a templomot sem kimélte meg. A pápai hitközség

szép terve, amelyet az elöljáróság még 1942-ben elfogadott -— hogy 1948-

ban fényes ünnepséggel megülik a templom felavatásának 100 éves jubileu-

mát — melyre már az ünnepi szónokot is kijelölték: a köztiszteletben álló,

akkor már 90 éves Marton lg. L. személyében — a szép terv füstbe ment.

A német banditák lóistállóinak rendezték be a templomot. A padokat tüze-

lnek felvágták, a padozatot felszedték, a Tóratekercseket meggyalázták —
csak az üres falak maradtak meg — a templompadlás denevérek és suhogó

baglyok szállásává lett. A nagymúltú templomunk a pápai textilgyárak rak-

tárává sülyedt...

Fájdalmas könnyekkel zokogjuk a 79. Zsoltár bevezet szavait:

lírip bTn nx ixöd ixn 'k,,

Ö-való! Pogányok törtek a birtokodba, megszentségtelenítették szentelt

csarnokaidat.”

42



Volt még egy harmadik ajtó — a jobb oldalon — de ez inkább zárva

volt — az idevezet márványlépcsk a gyermekek kedves játszóhelyéül szol-

gált. (Ünnepi diózás és szentjános kenyérmag játszásnak alkalmasabb helyet

keresve sem találhattunk.)

A hatalmas méret, 2 erkélyes templomban 800 férfi ülhely volt. A
templom a haladó gondolkodású elöljárók tervei szerint készült és azért az

Almemort (Bima) közvetlen a frigyszekrény elé helyezték — és a Il-ik

emeleten egy késbb felállítandó orgona számára üres helyet hagytak. (En-

nek felállítására azonban nem került sor.) A frigyszekrény eltt közvetlen

felállított Bima sok vitára és ellenkezésre adott alkalmat. Az ország egyetlen

orth. temploma volt, ahol az almemor nem a Schulchan Aruch elírása sze-

rint — a középen — volt elhelyezve. Voltak rabbik, akik emiatt nem fogad-

ták el a felajánlott frabbi széket Pápán. A pozsonyi rabbi-dinasztia egyik

kiváló alakja, Simon Szófér, a késbbi krakkói frabbi 1856-ban levelet

intéz a hitközséghez, melyben közli: „Nincs módomban elfogadni a felaján-

lott rabbi széket, mert nem tettek eleget kívánalmamnak, hogy a Bimát a

középre helyezzék”.
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A Ml TEMPLOMUNK . .

.

Ha nehezül az élet,

Mélyülnek az álmok.

Kompenzációkért

Az egekbe járok.

Régi imák hangja

Idézi a múltat

Holtnak hittem ket,
Holott csak aludtak.

Üres lett 2. templom.

Szellemekkel telten

És tele emlékekkel

Üres lett a lelkem.

Lwenstein Sándor

Tel-Aviv

Az 1749-ben alakult kis hitközségnek a Bástya utca egyik kis mellék-

utcájában volt az imaháza. A késbbi u.n. Ungár-féle udvarház egyik lak-

része szolgált templom céljára. A tágas udvarház egyik lakása volt a rabbié,

egy másik a metsz — vagy a melamed otthona volt. A hitközség egyre na-

gyobbodott — a hivek elérkezettnek látták az idt, hogy a Salétrom utcai

szerény imaházat otthagyva új templomot építsenek. Az Iskola utca (ma Pe-

tfi u.) egyik hatalmas telkét vásárolták meg. Ebben az utcában volt az

Ó Kollégium — a Református Egyházkerület fgimnáziuma — és teológiája.

Az új templom építéséhez gr. Eszterházy Pál, Pápa város kegyúra,

100.000 téglával járult hozzá. A templom neo-klasszikus stílusban épült —
és florenci behatást mutat. Az u.n. terem-templom külsségében egyszer

minden dísz-kupola vagy toronyszer kiképzés nélkül. Bejárata 3 oldalról

van. A fbejárat a templom udvarról nyílik. A középs ajtó a férfi templomba

vezet. A beJárat felett bibliai idézet;

DDinn iirr

„Építsetek nekem szentélyt, hogy közöttük lakozzam”.

Jobbról és balról a ni templomba vezet ajtók, márványlépcsn ju-

tunk az els emeleti erkélyre, innen újabb lépcssor vezet a Il-ik emeleti ni
erkélyre. A Petfi utca fell lépcskön jutunk a baloldali férfi ülésekhez,

nagy szárnyas ajtó felett aranyozott betk hirdetik:
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ESESZ CHAJIL . .

.

Állítsunk itt emléket azon pápai nknek, kik kiváló papok hitvesei

voltak, akik segíttársai voltak férjeiknek szent munkájukban:

Dr. Bernstein Pál nyíregyházi frabbi a pápai patrícius Koréin csa-

ládból nsült.

Dr. Spitzer hamburgi frabbi neje a pápai Rechnitzer Náthán talmud-

tudós, tekintélyes vászonkeresked — leánya volt.

Austerlitz Sámuel miskolci frabbi hitvese Mose Árje Róth pápai f-

rabbi lánya volt.

Posen frankfurti rabbi élettársa a köztiszteletben álló Marton I. L.

hittanár lánya volt.

Dr. Klein Andor abonyi rabbi hitvese a korán elhunyt Schosberger

Bözsi volt.

Dr. Singer Bernáth szabadkai frabbi a pápai Weltner családból n-
sült.

Eckstein Zév budapesti rabbinak felesége Eckstein Zwie pápai da-

jannak a lánya volt.
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galommal addig példálódzóit, amíg az is leeresztette üzletének rednyét

szent szombat napján.

Mikor Mose Arje Róth frabbi a Baseli Cionista Kongresszusról

viszatért és megalakította Pápán — Magyarországon az els — vallásos

irányú cionista egyletet, a Chovevé Ciont, akkor annak els jegyzje

Marton bácsi lett. Cionista ünnepélyeket szervezett és maga szavalta

az abban az idben nagyon népszer Morris Rosenfeld költeményeit.

Amikor késbb megalakult a Pápai Zsidó Diákok Egyesülete, min-

den szombat este megjelent az szeretett diákjai körében és lelkes el-

adásaivfal népszersítette a Bibliát.

Egészen 90 éves korában bekövetkezett haláláig elnöke volt a Chev-

ra Kadisának. Joggal állapították meg róla, hogy mióta C^evra a Chevra,

ilyen buzgó elnöke nem volt. Hajlott háttal, kilenc évtizeddel a vállán is,

minden temetésen megjelent, gondosan ügyelve, hogy a szent hagyományok-

nak megfelelen végezzék a szertartást. A Teharet nemcsak vezette, hanem

személyesen tevékenykedett és amikor ismert dörg hangján, persellyel a

kezében elhangzott: Cedokó tacil mimóvesz — akkor szem nem maradt

szárazon.

Erev Ros Hasonókor volt állandóan a nagytemplom Baal Tefilója,

és aki az zokogó hangján recitált Z’chor Brisz Szlichoszát hallotta, az

egész életében visszaemlékezik ezekre a hajnali könyörgésekre.

Országos viszonylatban is nagyra becsülték ezt a kiváló jellem,

nagy tudású férfiút és az Orsz. Orth. Központi Iroda (az orth. zsidóság

legfbb szerve) a 100-as Bizottság tagjának választotta, st egyidben

ennek a bizottságnak jegyzje is volt.

Fiúgyermeke nem volt, egyik lánya a frankfurti orth. hitközség dá-

jenjának hitvese volt, unokáját, Posen Simont a soproni orth. hitközség

választotta meg rabbijának.

Másik veje, Buxbaum Benjámin, a kolozsvári zsidó iskola igazga-

tója volt. Ids korát bearanyozta leány-unokája — Buxbaum René — és

unoka-veje, Stein Géza kántor, akiknek körében töltötte utolsó éveit.

Tanítványainak és tisztelinek lelkében élni fog ennek az Is Jehudi

Emesz-nek, ennek az Igaz Zsidó Embernek az emléke.
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MARTON IG. L

íceg Léb Marton a XlX-ik század közepe táján született Pápán.

Az els zsidó fiú volt, aki a helybeli Ref. Kollégiumban végezte tanul-

mányait és ott érettségizett. Nagy feltnést keltett, mikor az 50 éves

érettségi találkozóra hárman jelentek meg: egy katholikus pap, egy ref.

lelkipásztor és az izráelita vallástanár személyében: Marton bácsi.

Vallási tudását dr. Breuer Salamon frabbi vezetése alatt álló je-

sivában szerezte. Kereskedelmi pályán kezdte mködését, a nagynev

Lwenstein Adolf hitközségi elnök, lisztkeresked cégének volt a köny-

velje.

Mikor a hitközség a középiskolai tanulók vallásoktatását rábízta,

ezt a hivatását határtalan lelkesedéssel látta el négy évtizeden keresztül.

A diákság körében igazi missziót végzett. A Ref. Fgimnázium, a Bencés

Gimnázium, az Állami Polgári Leányiskola, a Ref, Nnevel Intézet zsi-

dó tanulóinak nemcsak vallástanára, hanem igazi lelki vezetje volt. A

középiskolák tanári körében is nagy tiszteletnek örvendett. Tekintélyének

köszönhet, hogy keresztülvitte, hogy a középiskolák növendékei részt ve-

hettek minden szombat déleltt 11 órakor az általa szervezett ifjúsági

istentiszteleten.

A zsidó polgári iskola felsbb osztályaiban intenzív vallásoktatás-

ban részesültek nála a tanítványok és megkövetelte, hogy minden tanuló

a mindennapi nyilvános istentiszteleten részt vegyen. Marton bácsi neve

fogalom volt. De nemcsak az ifjúság körében végzett vallási misziós mun-

kát, hanem a felnttek körében is. Ha tudomására jutott, hogy egy ke-

resked a szombatot megszentségtelenítette, üzletét kinyitotta, szent buz-
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STEIN DÁVID, aki az

els világháborúban orosz

fogságba került — ott is

szigorúan megtartotta — a

legnagyobb nélkülözés árán

is — az étkezési törvénye-

ket.

Stein Dávid kántor

A melegsziv, tréfacsináló:

KRAUSZ ÁBRAHÁM

és az utolsó elimádkozónk:

STEIN CZODEK, aki a

munkatáborban valósággal

éhen pusztult.

Legyenek e szentéletü

Baal Tefilóink szószólóink

a Mennyekben, hogy az

Égi Kegyelem békességet

árasszon ránk — és egész

Izráelre.

A munkaszolgálatban éhenhalt

Stein Codek, az utolsó pápai kántor
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A rabbik, dájánok mellett szent missziót végeztek a kántorok, az el-

imádkozók.

A régi pápaiak sokáig emlékeztek

Reb Joszef Neumann kántor

mártírhalált halt 3 fiúunokája édesanyjukkal

REB JOSZEF LÉB NEUMANN

cseng hangjára. Abban a puritán idben töltötte be a szent hivatást, ami-

kor nem kántornak titulálták, hanem Samesznak hívták az elimádkozót.

Neumann Samesz — a szó legszentebb értelmében volt Samas — Isten igaz,

lelkes, odaadó szolgája. Feljegyezték róla, hogy évtizedes szolgálata alatt

a Tóra olvasásnál egyetlen hibát sem követett el. Nemcsak a Szentírás szö-

vegét lajenolta hibátlanul, hanem a hagyományos neginókat is • trop-szi-

gor'úan, az elírás szerint olvasta fel.

A kitn mohéi a pápai gyermekek ezreit vette fel Ábrahám szö-

vetségébe. — De mestere volt a Tóra írásnak, vetélkedtek a pápai bal-

boszok az általa megírt gyönyör megilájáért.

Egyik képünk mártírhalált szenvedett 3 fiú unokáját örökíti meg,

fiának, Neumann Bennek 3 vallásos gyermekét: Vilmost, Zoltánt és Neu-

mann Hugót . .

.

Évtizedekig voltak a hitközség népszer elimádkozói:

SCHIFFER VIKTOR

aki késbb az USA-ba költözött.

Az állandóan az igazságot keres:
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vidéki hitközség büszkélkedhetett. Bazilika stítusban volt építve, ketts osz-

lopsorral és sok boltívvel.

Amikor Nagyapám vezette az Istentiszteletet, a hangja úgy tnt, hogy

visszhangzik a templom minden sarkából és bár sohasem volt kórusa, amely

kisérte t, az dallamos hangja és pontos ritmusa oly tökéletes harmóniát

teremtett, hogy hallgatóinak úgy tnt fel, mintha egyszerre sok hangot hal-

lott volna.

40 évig szolgálta a pápai hitközséget és 1931-ben a M. Kir. Oktatás-

és Kultuszminisztérium külön elismer levelet küldött neki: hosszú és h-
séges szolgálataiért a pápai hitközségnél. A „fkántor”, ahogy t szeretettel

nevezték, egyike volt a város legnépszerbb embereinek. Mikor szombat,

vagy ünnepnap délutánján felöltötte fehér mellényét — az arany lánccal,

felvette az akkor divatos „ferenc-jóská”-ját fején a fényes cilinderrel —
és sétálni ment, végig a város Futcáján, mindenki szeretettel üdvözölte, és

rajongó hívei meleg kézfogással üdvözölték és fejezték ki méltó elismerésü-

ket az aznapi szép énekéért.

A második világháború után,— 1945-ben, engem Budapesten válasz-

tottak meg kántornak. Dr. Eisenberg Akiba gyri frabbit — (jelenleg Wien

frabbija) és engem hívtak meg a pápai templom ujjáavatási ünnepére.

Fájdalmas érzés volt belépni ebbe a templomba, melyet a német hordák

meggyalázlak. Csak a puszta falak beszéltek a vandál pusztításról. Szörny

látvány fogadott bennünket — a keleti falon egy tátongó mélyedés — itt

állt valaha a Tóraszekrény a szent tekercsekkel. De még nagyobb volt a

valaha virágzó hitközség pusztulása, nem maradt hírmondónak csak néhány

fiatal ember, akik a munkatábor szörnységeit túlélték, és néhány n, akik

a haláltáborokból meggyötörve bár, de haza kerültek.

Ezen az újra avatási ünnepen a megmaradt csekély számú hívek egy-

szer fapadokon ültek, mert a templomi padokat — felégették. A Város

polgármestere és a meghívott más vallású egyházi emberek — súlyos za-

varban voltak — hiába próbálták a meglepetés és ártatlanság kifejezését

felvenni. Egvszer szertartás volt. Dr. Eisenbers frabbi az o szen-

vedélyes beszédében felidézte a Jeruzsálemi Szentély pusztulását — olyan

katasztrófa volt. — amely bölcseink szerint, az ok nélküli gylölet miatt

szakadt a népre. Az ártatlanul elhurcolt, mártírhalált szenvedett Testvé-

reink lelki üdvéért szentelt Jizkor imát én recitáltam. — Zokogástól meg-

törve hagytuk el a szomorú gyászünnepet, — amit idnként a szélroham

szakított meg, amely tátongó lyukakon keresztül fújt be.

Azóta is üresen áll a templom, nincsenek hívek. — Nagyapám még

a nagy tragédia eltt távozott az Örök élet honába — és én a hála és bá-

mulat kifejezésével fogok mindig ö rá gondolni!
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BAALÉ TFILÓ
Elimádkozók:

Irta: LWY KÁROLY jkántor, LONDON

LÖV/Y LÁZÁR
fkántor

Nagyapám az els kántor volt életemben, legtöbbre becsült tanítóm a

chazanutban. Visszaidézem emlékezetemben: patriarchális alak, lebeg, sz
szakállával, — arcának az az egyszer méltósága volt, amit Rembrandt

adott az amsterdami rabbijainak a portréinál. Ritka csengés természetes

tenor hangja volt, olyan koloratúrának is volt a mestere, amely emlékez-

tetett a gyöngysorok csengéséhez.

Iskolai szünetemet mindig a nagyszüli házban töltöttem és rendsze-

rint ott maradtam a Nagy Ünnepekre. Nagyapám nem adott nekem órát

a cházánutból, és mégis többet tanultam tle, mint késbbi tanítóimtól.

Hallgatva az eladásait, az imaszöveg interpretációit, az volt a legjobb

gyakorlati óra, amit el lehetett képzelni.

A pápai templom tekintélyes építmény volt, amihez hasonlóval kevés
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ÁVRAHÁM STERN

érsekújvári dáján, halachikus mvek szerzje.

ÁHARON (REB RE) PRESSZBURGER

Pápán, mint Josev Ohel mködött, innen került a bonyhádi ortodox hitköz-

séghez, ahol deportálásáig mint rabbi mködött..

MOSE LINK

elbb — apósának halála után — Nemesszalók rabbija, majd a pápai

hitközség dájánjának választja, mely hivatást halála napjáig betölti.

PRESSBURGER MIHÁLY,

a nagymarton! (Mattersdorfi) dáján fia — Weinberger dunaszerdahelyi rab-

bi veje — elbb Erdbényén mködik, mint rabbi, innen kerül Pápára

rabbihelyettesi minségben, áldásos munkát végez egészen deportálásáig.
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psin noT’

nítványa volt — 35 éves pápai mködése után — otthagyva a jól dotált

pápai állását, 60 éves korában Jerusolájimba költözik (búcsúztatása alkal-

mával a vonat ablakából kidobta cilinderét, felesége pedig a ni kalapját,

— mondván, hogy erre már nem lesz szükség) — a Szentföldön élt halála

napjáig, éjjel-nappal a szent könyvekben búvárkodva. Még 90 éves ko-

rábban is minden éjjel a chacosz imára a Kotel-Máárivhoz zarándokolt,,

hogy a szent falaknál könyörögjön Cion megváltásáért és a Szentély fel-

építéséért. Emlékét a jerusolájimi Magyar Házak egyikében az általa

létesített tanház rzi.

Mint a Siur Egylet magidja, Pápán mködött

EHRENGRUBER MORDECHÁJ,

innen került Varannóba, ahol mint rabbi nagy jesivát vezetett m^níO

névben jelent meg munkája. Még Varannóban is Popener Rovnak ismer-

ték.

A pápai Stern chevra-titkár fia:
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D Á J Á N O K

Ezen szent hivatást jelz kifejezést eredetileg bíróra alkalmazták. A

Nagy Szanhedrión 71 tagja, a középbíróság 23 tagja, és az alsófokú bíróság

3 tagja dáján volt. Csak késbb használták ezt a megnevezést a rabbi he-

lyettesére, aki a rituális ügyek teljes jogú felügyelje volt. Mködési körü-

ket a hitközség alapszabálya határozta meg.

Pápán általában a dájánok, mint a hármas rabbi collegium tagjai

(Bész-Din) fungáltak és felváltva szombat délután a Siur Egyletben (Bész-

Hamidros) tartottak népszer nyelven drósekat.

Kiváló tudásuk elismeréséül gyakran kerültek a pápai Dájánok —
vagy magidok — nagynev hitközségek rabbi állásába. így lett már

KUTNA JÓZSEF,

aki 1830-ig mködött, mint dáján Pápán — több halachikus m szerzje —
Teleken rabbi, ahol 10 évig mködött, onnan került Tatára, ahol haláláig

volt a hitélet vezetje.

Wolf Rapaport, pápai rabbi fia:

EFRÁJIM RAPAPORT

mint dáján mködött Pápán, innen került Torna községbe, mint rabbi. —
Juda Aszad említi nevét a könyvében.

Ugyancsak ezen neves rabbi responsium gyjteményében találjuk a nevét

PSERHOFER MOSE MORDECHÁJ
pápai dájánnak, aki innen került a boldogasszony! í Fraukirchen: Seva

Kehi la egyike) rabbi állásba, majd Szered választotta meg rabbijának.

A korábbi resp. gyjtemény említi

JICCHÁK BODANSZKY

pápai dájánt, aki az 1880-as években mködött.

A pozsonyi rabbi-dinasztia megalapítója — Chaszam Szófer — által

kiadott mvében

JISZRAEL EPSTEIN-rl

emlékezik meg.

Áldó kegyelettel rizzük

RAV MOSE JÓSZEF HOFMANN
pápai dáján emlékét. Ez a szent Cádik, akirl feljegyezték, hogy szombat-

tól szombatig ágyban nem aludt. 1843-ban született — Chaszam Szófer ta-
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Dr. KRAUSZ SÁMUEL professzor.

Az akkor Pápán mköd Breuer Salamon rabbi vezette jesiva növen-

déke volt. Talmudi ismereteit itt nyerte, úgy hogy, amikor a Rabbiképzbe

lépett, alapos talmudi és nyelvi tudással rendelkezett. 1893-ban az Orsz.

Izr. Tanítóképz héber tanára lett. 1905-ben a bécsi Rabbiképz intézet

tanára, majd 1936-tóI igazgatója lesz az Intézetnek, utóda lett az ugyan-

csak pápai Schwarcz Adolf rektornak. Az Anschlussig itt mködött. Sike-

rült kimenekülnie a gylölet poklából és Cambridgebe kerül — 1948-bari

távozott az élk sorából.

Úttör munkát végzett, amikor kiadta a Griechische und Lateinische

Lehrwörter c. munkáját, melyben a Talmudban és a Midrasban és a tar-

gumokban elforduló görög és latin eredet szavak etimológiai szótárát

állitja ösáze.

Második, sokat idézett fontos munkája a „Talmudische Archeológia'’,

amely bepillantást enged az ereci és babilóniai zsidóság bels életére.

Aki meg akarja ismerni a Talmud korából a ruházat, a családi élet, a

mezgazdaság, ipar, kereskedelmi élet, szórakozás, tanulás, és iskoláztatás

kérdéseit, a Krausz könyvében megtalálhatja.

Erechez igen ers szálakkal fzdött. Elsízben 1905-ben járt itt,

1933-ban vendégeladást tartott a jeruzsálemi egyetemen.

Utolsó írása, „Zsinagógiai régiségek”. Könnyes szemmel írja le gyer-

mekkora emlékeit-

Dr. KLEIN ANDOR, RABBI

Nem Pápán született, de ide fzte t a nagyszüli ház, tanulmányainak

nagy részét itt végezte, és amikor a nsülés ideje elérkezett, innen vitte ifjú

hitvesét az abonyi papiakba. De az abonyi pap családi boldogsága nem so-

káig tartott, a rajongva szeretett hitvestárs, a pápai Schosberger Bözsi rö-

vid id után elhunyt — a pápai temetben alussza örök álmát.

Miután a Rákosi-éra nem nagyon kedvezett a rabbik mködésének,

azért ott hagyva az abonyi rabbi állását, az U. S. A.-ba költözik, ahol alig

néhány hónap után a New Tersey államban lev Kearny városban lev

Temple Bnai Israel — hívja meg rabbijának. Itt fejti ki áldásos mködé-

sét 1967, július 8-án bekövetkezett haláláig.

Több filozófiai és theológiai munkája jelent meg, a Yale Egyetemen

Master Degre címet szerzett. Aktív tagja volt a Zsidó Világszervezetnek és

amikor 1956-ban a menekültek özöne érkezett az USA-ba, lett egyben a

Magyarországi Zsidó Menekültek papja az USA-ban.

Népszerségére jellemz, hogy temetésén a város polgármestere is mél-

tatta a zsidó pap áldásos tevékenységét.

A pápai Franck bácsi unokájának emlékét mi is kegyelettel megrizzük.
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Majdnem egy negyedszázaddal késbb hamsait Izráelbe szállították és fe

leségével együtt Jeruzsálem megszentelt földjén helyezték örök nyugalomra.

foglal el

Dr. HENRY E. KRAUS frabbi

A külföldre került magyarországi rabbikar tagjai között kiváló helyet

— városunk szülötte:

Dr. KRAUS IMRE.

Tanulmányait Pápán kezdte, majd a budapesti Orsz. Rabbiképzben
folytatta, ahol 1940-ben rabbivá avatták. De már két évvel azeltt a buda-

pesti egyetemen bölcsészettudományi doktorátust nyert.

Még teológus korában a siklósi hitközség választotta meg rabbijá-

nak. Itt mködött, mint három és fél baranyai járás frabbija, egészen a

deportálásig. Végigszenvedte a haláltáborokat: Auschwitz, Buchenwald,

Magdeburg, Flossenburg jelzik a kínok állomásait. 1945-ben az amerikai

hadsereg felszabadította. Visszatért Magyarországra, ahol a Kaposvári Hit-

község és Községkerület frabbijává választotta. Kiváló képességeinek elis-

meréséül az öttagú Rabbiképz Intézet Végrehajtó Bizottságának és a Ma-

gyar Izr. Országos Iroda Intéz bizottságának tagjává választották.

1956-ban elhagyta az országot és az Egyesült Államokba került.

Elbb a gardenai (Los-Angeles) Beth Tora hitközség választotta meg pap-

jának, majd 1969-ben a Temple Beth Ami Covina (California egyik leg-

szebb templomával, ragyogó hitközségi épületekkel rendelkez) népes gyü-

lekezete hívta meg rabbijának. Három évi lelkes, odaadó mködésének elis-

meréséül gyülekete a life-tenure ranggal tisztelte meg, ami azt jelenti, hogy

hitközsége élethossziglan megválasztott rabbijának tekinti, ami az amerikai

rabbikar életében majdnem egyedülálló eset. Már 1960-ban az amerikai egyete-

temen Master of Hebrew Literatur címet nyeri el. Ezt a tudományos címet az

egyetem akkor adta elször olyannak, aki alig három évvel azeltt kezdett

angolul tanulni.

Az egyházi élet terén elért buzgó munkálkodásának elismeréséül az

„Amerikai Konzervativ Rabbik Eg)^esülete a Nyugati Államokban” alelnö-

kévé választotta.

Izráel iránti rajongó szeretet nemcsak péntek esti prédikációiban

tükrözdik vissza, hanem abban is megnyilvánul, hogy híveinek népes cso-

portját izráel i zarándokútra megszervezte és vezetként elkísérte . . .

Dr. KRAUSZ SÁMUEL
Vallástudományi tanulmányévei Pápához fzték a legjelentsebbek közé

tartozó tudóst, akinek életmve az egyetemes zsidó tudomány közkincse lett.

Városunk közelében lev Ukk községben született:
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kívánságára a neki felajánlott svédországi frabbi állást nem fogadta el,

mert rituális feltételeit Stockholm nem fogadta el. Jeles biblia-fordító.

Lélekláng, Találkozás az Urral és számos cikke tette nevét ismertté az or-

szágban. Fiatal rabbi-jelölt korában a pápai ifjúság eltt tartott lelkes,

cionista szellem beszédei mély nyomokat hagyott hallgatói lelkében.

Dicsséget hozott a pápai névnek a Bástya utcai Deutsch Hermann

fia is.

Dr. DISON ERN frabbi,

aki 1886-ban született Pápán- Édesanyja: a város közelében lev Adasz-

tevel rabbijának, Jákob Chájim Schwarcznak volt a leánya és nvére volt

a világhír tudós, Dr. Schwarcz Adolf, a bécsi Rabbiszeminárium rekto-

rának. A nagybácsi égisze alatt mköd Rabbiképzben végezte tanulmá-

nyait az ifjú pap-j elölt. Itt is avatták rabbivá. Karánsebes, majd Brassó

választotta meg lelki vezetjévé. Az els világháborúban mint tábori lel-

kész mködött. Legendákat beszélnek a menekült zsidó testvéreink ügyé-

ben kifejtett áldásos és önfeláldozó munkásságáról. Lelkes cionista volt.

Az új héber irodalomról több tanulmánya jelent meg. Elrehaladott korá-

ban gyermekeihez Izráelbe költözött. Áldásos életét Jeruzsálemben fejezte be.

RAV JÁKOB MOSE DEUTSCH frabbi.

Pápa város közelében lev Magyargencsen született, ahol apjának

szatócsboltja volt. Iskolai tanulmányait PÁPÁN végezte. Már fiatal korá-

ban feltnt határtalan szorgalmával. Amikor a pozsonyi jesívára került,

mesterei nagy jövt jósoltak neki. Elbb a Pápa közelében lev Nemes-

szalók választotta rabbijának, késbb Pásztó rabbija lett, ahol jesivát ala-

pított. Majd Jungreisz rabbi elhalálozása után a megüresedett abaúj szántói

rabbiszékbe a hitközség Deutsch rabbit választotta meg. Itt elssorban ki-

bvítette a jesivát, ahová — a többi vidéki jesíváktól eltéren — messzi

vidékrl a jobbmódú szülk is elküldték fiaikat. Büszkén mutatta, hogy ta-

ní/tványai között egy tanárnak a fia is van, ami abban az idben csoda-

számba ment. Nagy erfeszítéseket tett a hitközség tagjainak szellemi és

erkölcsi színvonalának emelése érdekében.

A második világháború kitörése eltt volt talán az egyetlen orth.

rabbi, aki szükségesnek látta a zsidó ifjúság fizikai átképzését. Az abaúj-

szántói bóchemak lehetsége volt arra, hogy fél napig tanuljon, fél napig

pedig hachsarázzon a városka közelében lev zsidó földbirtokok egyikén.

1944-ben a kassai gettóba került, onnan kimentették, de nem sokáig élvez-

hette a szabadságot, 1945-ben Svájcban örök álomra hunyta le szemét. —
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PÁPAI SZÁRMAZÁSÚ RABBIK

Idézzük emlékét azoknak a rabbiknak, nagynev vallás-tudósoknak,

akik Pápáról kerültek ki:

BUXBAUM JOSUA

a pápai Reb. Joszef Buxbaum sochet — baal tfiló — fia. A szent élet

cadik a galántaiak nagynev papja volt, vezetje az országos hír galántai

jesívának. Tanítványainak néfpes serege minden évben Izráelben jön össze,

hogy Azkara alkalmával megemlékezzenek a nagynev Mesterükrl, aki

családjával, gyülekezetével együtt Auschwitzban pusztult el. Emlékét rzi

a tanítványok által kiadott „Pné Josua széfer”. • .

Városunk gyermeke volt

ECKSTEIN MOSE

vágszeredi rabbi. Ráv Eckstein Hermann rabbi-ülnök fia, 1891-ben született.

Elemi és polgári iskolába szülvárosában járt. Vallástanulmányait a nagy-

tapolcsányi jesívában kezdte, majd a pozsonyi Orth. Rabbiképz kiváló ta-

nítványa volt, ahol feltnt ragyogó szónoki képességével. Beszédeit a po-

zsonyi tudós talmudistái és balbószai elragadtatással hallgatták. A nagy-

múltú vágszeredi hitközség választotta meg rabbijának, ahol nagy jesívát

vezetett. Amikor a Felvidéket Szlovákiához csatolták, akkor lett a Szlo-

vák Hitközségek Országos Szervezetének elnöke. Mártírhalált szenvedett

Majdenekben.. Egyetlen életben maradt lánya Weinberger bné-bráki pol-

gármester hitvese.

Pápán mködött hosszú ideig, mint a Siur Chevra rabbija, a kiváló

magid

REB RE PRESSZBURGER,

akit késbb a bonyhádi orth. hitközség választott meg rabbijának.

A pápai Ecz Chaim Egylet tanítómestere és magidja volt

REB LEML SPITZER,

akit a szepesváraljai hitközség választott meg papjának.

Pápáról került ki

Dr. PAP PFEIFFER IZSÁK

monori frabbi. Pap költ — a Makabea vezet tagja —
,

aki elbb Sü-

megen, majd Pécsett mködött. Pfeiffer Mór iskola-igazgató fia volt. Apja
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bánfihunyadi rabbit Pápára hívták és külön gyülekezetét alakítottak. Ez a

különválás és torzsalkodás annyira elkeserítette a szent pap életét, hogy alig

2 évi mködése után visszaadta nemes lelkét az Urnák.

Halála után 1931-ben vejét Haberfeld Jakabot választják meg. A nagy-

tapolcsányi Ros-Bet Din fia, Wien egyik orth. gyülekezetébl került Pápára

— ahol a nagy tragédia bekövetkezéséig mködött.

Családjával hitközségével együtt az auschwitzi mártirok sorsára jutott...
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GOTTLIEB SÁMUEL

Mose-Arje Róth halála után 2 évtizedes intervallum következett. Nem

találtak alkalmas papot, aki méltó lett volna a pápai rabbiszék betöltésére.

Ezen idközben dajanok látják el a papi teendket. Mose Link — volt nemes-

szalóki rabbi és Rav Pressburger Mihály rabbi ülnökök végzik a rabbi funk-

ciókat.

Hosszas hitközségi harcok után

Gottlieb Sámuel frabbi

GOTTLIEB SÁMUEL

tolcsvai frabbi került a pápai frabbi székbe 1927-ben. A nagytudású és ki-

váló szónoki képesség pap els állomása Sebeskellemes volt. Itt adta ki

halachikus mvét. De további munkái csak kéziratban maradtak meg.

A választásnál kisebbségben maradt chaszid hivek Grünwald Jakab volt
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mogatására. De süket fülekre talált. Nyíltan csak egy rabbinak volt bátor-

sága a mozgalomhoz csatlakozni: Glasner Mose kolozsvári rabbi személyében.

Róth frabbi felhívására 1903-ban Pozsonyban megalakult a Mizrachi

irányú mozgalom kongresszusa. A végrehajtó bizottságban helyet foglal: Róth

M.A. frabbi, Bettelheim Samu, Rónai András, Öszterreicher Béla....

Az állandó támadásokat azonban annyira szívére vette, hogy végül

orvosi tanácsra nem foglalkozhatott a szent üggyel, melybe egész erejét be-

lefektette, hiszen még tanítványait is elriasztották tle. Szívbaja ölte meg 5666

Marchesvan 24-én.

Érdekesek nagy közvetlenséggel megírt memoárjai, melyek egy szép

élet lelki eseményeit tárják elénk, azzal a hittel és szinteséggel, amely Róth

frabbi lelkét eltöltötte.

Móse Árje Róth frabbi sírköve
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a félreértéseket és könyvbe foglalja a cionista gondolatnak orth. szempont-

ból való megvilágítását. Ebben a könyvben, mely a „Dér Zionismus vöm

Standpunkte dér jüdischen Orthodoxie” címen jelent meg, szembeszáll azokkal,

akik nem akarnak együttmködni az állitólag vallástalan elemekkel és hivat-

kozik a legtekintélyesebb külföldi rabbi kapacitásokra, akik az nézetét

igazolják. Megírja a Kongresszusról való benyomásait — ahol találkozott a

diaspora minden tájáról összesereglett testvéreivel és lelkesedéssel szól éppen

azokról a vallástalan miliben nevelkedett elemekrl, akiket a zsidó renais-

sance mozgalom visszavezetett a zsidósághoz. Az örömnek és ujjongásnak

legmagasabb érzése reszketett át rajtam, mikor elször szólított meg az egyik

delegátus a kongresszus termében héber nyelven és nekem alkalmat adott rá.

hogy héberül feleljek neki. De egyszerismind elfogott a fájdalom, mikor itt

tudatára ébredtem a zsidóság szétforgácsolódásának, mikor a zsidó delegátu-

soknak legkülönbözbb nyelven kellett beszélniök. A nemzeti nyelv köteléke,

mely más népeket egyesít — nálunk elveszett. Összejövünk testvéreinkkel és

nem értjük meg egymást. Másrészt pedig, mikor ott láttam a kongresszus ter-

mében a talmudtudósokat, a Tóra nagyjait, átéreztem, hogy mégsem özvegy

Izráel.”

Nagy heroizmus kellett ahhoz, hogy egy magyarországi orth. rabbi

zászlót merjen bontani egy eszméért, melyet újszersége miatt is mindenfelé

gyanakvással fogadták. De Róth frabbi a meggyzdés embere volt. Akkor

is, amikor rabbi mködése eltt, mint földbirtokos — nem fogadta el a sanzi

Cadiknak a szombati munkálkodást megenged könnyítéseket — mire egyszer

a „sanci” — mikor ott járt nála, igy szólította meg; „Sind Sie das dér Jüd,

dér von mein Heter keinen Gebrauch macht”. — Az igenl válaszra a f-

helyre ültette és chaszidok ámulva látták, milyen nagy tisztességben részesíti

a Cadik ezt a cilinderes „datsch”-ot.

A Herzl által „Protest Rabbiner”-oknak apostrofált papok nem csak

a reform rabbik körébl kerültek ki, a pápai rabbi brosúrájának megjele-

nése után a magyar orth. rabbikar a tiltakozások egész sorozátát indította a

jövbe látó Róth rabbi által propagált cionizmus ellen. Még azt is kifogá-

solták, hogy Róth rabbi le merte írni, hogy „sajnálom, hogy Rambam nem

vette fel a 613 parancsba; „a Jisuv Erec Jiszroel” micváját.

A támadások vezetje; Silberstein Josua, váci rabbi volt, aki a Tel-

Talpiot cím homolitikai folyóiratban szólítja fel az orth. rabbikart, hogy

foglaljanak állást a cionizmus ellen. A hunfalvi, huszti, váci rabbik által

kiállított óvásban felkérik az orth. rabbikart, hogy csatlakozzanak tiltakozá-

sukhoz — az eredmény; 129 rabbi írta alá...

Dr. Róth rabbi nem esett kétségbe. A támadó hadjáratok ellenére ki-

bocsátott Kol-Koré kiáltványban felkér mindenkit a Mizrachi mozgalom tá-
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MOSE, ARJE ROTH ^ XT

A megüresedett rabbiszékbe az eperjesi rabbit M.A. Róthot választják

meg. A nagy mveltség, nemes emberszeretettel megáldott rabbi nemcsak

jesivát tart fenn, hanem tapasztalata és széles látóköre ösztönszerüen meg-

értette vele, hogy szükség van egy olyan iskolára, hol az elemi iskolából

lelép zsidó tanulók vallási ismereteiket mélyíthetik, — világi tudásukat tö-

Mose, Árje Róth frabbi

kéletesíthetik. 1893-ban megszervezte az Ecz Chajim iskolát — melyben

megállapított tanterve szerint tanultak a fiúk talmudot, délutánonként világi

tárgyakat és év végén nyilvános polgári iskolában magánvizsgát tettek.

De intenzív és áldásos helyi munkálkodásán túlmenen országos ne-

vet szerzett a cionista mozgalomba való bekapcsolódásával. Megjelenik a

cionista kongresszuson, ahol Herzl nagy szimpátiává! fordul feléje (emlék-

irataiban meg is emlékezik róla) és mikor ezért itthon sorozatos támadáso-

kat indítanak ellene, kifejti álláspontját és mindent megtesz, hogy tisztázza
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Dr. BREUER SALAMON (1850—1926)

A fiatal, nagytudású ifjút Müncz városa választotta meg rabbijának.

Itteni mködése idejében is élénk szellemi kapcsolatban állt a magyarországi

kiváló rabbikkal. így felfigyelt rá a pápai hitközség, mely a 26 éves rabbit

meghívta és egyhangúlag papjának választotta.

Dl". Lehmann rabbi és népszer zsidótárgyú regényíró mutatta be

fiatal barátját Dr. Sámson-Rafael Hirsch frankfurti frabbinak — akinek

azután fiatal leányát eljegyezte és nejével együtt érkezett Pápára, ahol el-

foglalta a frabbi széket — 1876-ban.

Nagy és népes eklézsiát talált a városban — hatalmas tágas 2 erkélyes

templom fogadta, bár kiváló talmudtudósok szent gyülekezete volt a hitköz-

ség, de az utóbbi idben a neológia eszméje is terjedben volt. A vallásos

hivek becsülték egyénisége miatt, tudták róla, hogy a Tóra szellemében fogja

vezetni hitközségét. Mködését azzal kezdte, hogy jesivát alapított mellyel or-

szágos nevet szerzett. De modern gondolkodásának megfelelen elhatározta

egy zsidó reáliskola megszervezését — és megnyilt Pápán az ország els

zsidó reáliskolája. Az 1878-ban megnyilt középfokú iskolának az els évben

47 tanulója volt — sajnos anyagi fedezet hiányában az iskola csak 1 évig

állt fenn.

A kiváló szónok meleg érzéstl áthatott lángoló szavai mély hatást gya-

koroltak hiveire és nagyszer eredményeket ért el. Valósággal varázsa elé ke-

rült az egész hitközség, meggyzdtek róla, hogy a Tóra szent eszméjének

elszánt harcosa áll a szószéken, aki a Tóra igazságának szellemétl van át-

hatva és buzgalmas munkájában nem ismer félelmet és mindenkivel szemben

érvényesíti elveit. Voltak ellenfelei is, akik mködésével veszélyeztetve látták

a hitközség egységét, de látván ers egyéniségét és önzetlen buzgalmát —
fejet hajtottak eltte.

Apósa halála után a frankfurti hitközség választása a pápai rabbira

esett — ezt a megtisztel meghívást elhárítani nem lehetett és hivei nagy

bánatára 1883-ban elhagyta a pápai mködésének helyét...
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Lw élharcosa volt a zsidók emancipációjának. 1848 áprilisában is-

merkedik meg a székesfehérvári megyeház fogadó termében Kuthy Lajos

íróval, aki akkor osztályfnök volt Batthányi minisztériumában. Beszélgetésük

a zsidó emancipációjának a kormány által ezideig elodázott! ügye körül

forog. Kuthy Lajos, a ref. papfiú, egyre növekv szimpátiával figyeli, hall-

gatja a rabbit, aki távolról sem hasonlít azokhoz a szánalmas alakokhoz, aki-

ket megrajzolt antiszemita irányú könyvében a „Hazai rejtelmekben”.

Ámulva látja, hogy a küls méltóságot és bels nagyságot sugárzó Lw nyíl-

tan, határozottan, lebilincsel okfejtéssel és egy magyar államférfiúhoz méltó

higgadtsággal sorolja fel a magyai' zsidóság kívánalmait.

Történelmi nagy napok eljelei mutatkoznak. Kossuth Lajos lánglelk

felhívására megalakul az egész országban a Nemzetrség. A mozgósított

nemzetrök között volt Lw Lipót, aki a selyei táborban búzdította, szavaival

tüzelte híveit 1848 július havában. Ez a tábori beszéd: „Isten velünk vagyon”

címmel azonnal megjelent nyomtatásban. 1849-ben a Magyar kormány Deb-

recenbe menekül és a Függetlenségi Nyilatkozatban bejelenti elszakadását a

Habsburg dinasztiától és kikiáltja a Független Magyar Köztársaságot.

1849 május 31-én a függetlenségi nyilatkozat megünneplésekor Lw
templomi beszédében méltatja a nagy napot. Ez év július havában Görgey

Artúr tábornok Vajda százados útján elkéri ennek a hitszónoklatnak a kéz-

iratát.

A szabadságharc leverése után Haynau bírái Lw Lipótot, mert tábori

lelkészként mködött és mert a Függetlenségi Nyilatkozat megünneplésekor
hálaadó istentiszteletet tartott — betegen Pestre szállítják és ott október

18-tól december 15-ig az Üjépületben fogságban tartják s csak az utolsó pil-

lanatban szabadult meg a bitófától.

Kiszabadulása után nem tér vissza Pápára, elfogadja a Szegedi hit-

községben a frabbi széket...
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LW LIPÓT

1846-ban Feitel Mór orvos ajánlatára a

nagykanizsai rabbit Lw Lipótot választották

meg papjuknak.

Lw Lipót 1811-ben született Csernahorán (Morvaországban). Külföldi

— morva-származására ellenére kitünen beszélt magyarul. Az els tudomá-

nyosan képzett magyarországi rabbik közé tartozott — s nagy személyes te-

kintélye — politikai és tudományos súlya volt a magyar közéletben.

A felvilágosodás szelleme már akkor behatolt a gettó falai közé, és a

reformokért küzd Lw Lipót hazafias magyar szónoklattal teszi ünnepé-

lyessé a nagy napot, mikor a Salétrom utcai imaházból átvonulhatott a hivek

nagy serege a Zsidó utcában (ma Petfi u.) felépült nagy „terem templom-

ba”. A Florenci, renesans stilus hatalmas 2 erkélyes templom építéséhez

Pápa kegyúra gr. Eszterházy Pál 100.000 téglával járult hozzá.

Az új pap szentelte fel a templomot. Zsoltárversek csendültek fel aj-

kán, de az alapige, mely a pápai rabbi ajkáról felszáll az Egek Urához ma-

gyar lélekbl fakadt, igy hangzott: Vwl “Illír „Törd le a karját

a gonosznak és rossznak” (Zsoltárok X.15) célzás az osztrák elnyomásra.

A nagynev pap lángoló, hazafias beszédei olyan hatással voltak, hogy

szombatonként a ref. Teológia és a Kollégium nag}"obb diákjai felkeresték a

zsidó templomot a szent beszéd meghallgatása végett. A pápai rabbi — igy

emlékszik meg róla Eötvös Károly, a késbbi Vajda, a Tiszaeszlári vérvád

nagy védje, aki akkor Pápán tanult. (Magyar alakok 1904— (4—9. oldal.)

,.A református kollégiumban tanította egyidben a héber nyelvet, a

zsidó ifjdmak, meg öregeknek a magyar nyelvet.”

De nemcsak a magyar nyelvet tanította a zsidó ifjaknak, hanem rabbi

funkciójához hiven modern jesivát is szervezett. Tanítványai között volt a

magyar történetírás nagy mesterének: Marcali Henriknek édesapja, Morgen-

stern Mihály, a késbbi marcali rabbi. Az ifjú rabbinövendék, apja haragját

magára vonva, Pozsonyból, az orth. Metropolisból jött Pápára, az akkor

„legszabadabb elv rabbihoz” tanulni.
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RABBIK, PAPJAINK

Emlékmécsest gyújtunk... Legyen az els láng azoknak szentelve, akik a

Hit szolgái voltak, a Tóra elmélyed tudásának áldozták életüket, a vallás,

erkölcs és a szeretet eszméinek hirdeti voltak, jámbor életükkel példát mu-

tattak a hivk gyülekezetének. Tanultak és tanítottak.

Nemcsak Pápán mköd rabbikról emlékezünk meg, hanem felidézzük

azoknak munkásságát, akik városunkban születtek, vagy itt végezték tanul-

mányaikat, mert azok, akiket valamely szál vagy kapcsolat fz a Pápai Ke-

hilához — megérdemlik, hogy ott emléket állítsunk nekik.

A hitközség els rabbija, akit 1745-ben a Helytartótanács által összeírt

zsidólajstrom említ:

BERNARDUS IZSÁK volt,

az összeírás szerint akkor Pápán 73 zsidó lakott.

Utóda ZÉLIG BETTELHEIM rabbi volt.

Követi között találjuk

WOLF RAPPOPORT-ot

az 1800 évek rabbiját. A korabeli Juda Aszad említi t D'ntr könyvében,

mint pápai frabbit, ennek fia:

EFRAIM RAPPOPORT,

mint daján mködött — innen került Tornára rabbinak.

Az 1830. években

PINCHASZ HOROVITZ
paksi rabbit választották meg vezet rabbinak.

Az els volt, aki magyar nyelven tartotta hitszónoklatait. Ebben az id-

ben a magyarországi haladó és konzervatív zsidóság között mindinkább nö-

vekedett az ellentét. Horovitz rabbi kisérletett tett, rabbigylést hirdetett,

melyre meghívta a mindkét párthoz tartozó rabbikat.

Az 1844. VI II. 20—21-én megtartott paksi gylésen azonban csak 25

rabbi jelent meg, Schwab Lrinc pesti, Kohn Schwerin bajai és Oppenheim

temesvári rabbikon kivül — a többiek csak jelentéktelen községek rabbijai

voltak. A Horovitz által elterjesztett javaslat talán megakadályozhatta

volna a magyar zsidóság kettészakadását... De a javaslat nem emelkedett ha-

tározottá, hanem kimondták, hogy a következ évben Óbudán folytatják ta-

nácskozásaikat. Horovitz rabbi 1845-ben hirtelen meghalt és igy a tanácsko-

zások elmaradtak...

A pápai rabbi szék árván maradt...
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lett irányukban, hogy tekintettel a pápai zsidók szigorú vallásosságára, egy

pénteken, mikor a gyakorlatról hazamentek, kijelentette, hogy másnap szom-

baton, csak azok jöjjenek el közülük, akik akarnak.

De a magyar Haza veszélybe került, s az önkéntes nemzetrséget fel-

váltotta az ujoncozási törvény értelmében a Honvéd Hadsereg. Kossuth Lajos

lángoló beszédének hatására július 11-én az országgylés megszavazza a kért

20.000 újoncot. Pápa városában azonnal 39 zsidó újonc jelentkezik mind

19—22 éves ifjú. Ezeket felesketésük alkalmával Lw Lipót buzdította a Haza

odaadó szolgálatára. Igazolt jelentkezések és levéltári adatok alapján a pápai

zsidók közül résztvettek a szabadságharcban:

rnagy: Neumann József. Lwy Bonyhád: százados. Lw Lipót tábori

lelkész. Róth Benedek, altiszt. Közhonvédok: Bonyhád Lujzi, Brill Jakab,

Deutsch Miksa, Engel Sándor, Fischer Jónás, Fuchs József, Gold József, Gold-

schmied Ignác, Grünbaum Mór, Haas Jakab, Hercog Miksa, Kohn Mihály,

Rosenberg Jakab, Schlesinger Dávid, Gross Hermann, Grünbaum Móric,

Herzog József, Herzog Miksa, Klein Ignác, Krausz Károly, Lehner Ignác,

Lwy Móric, Salzberger Móric, Schreiber Paul.

A pápai zsidó honvédek, tisztek, a szabadságharcnak minden tekintet-

ben értékes és érdemes tényezi voltak.
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AZ 1848—49-i MAGYAR SZABADSÁGHARC
ÉS A PÁPAI ZSIDÓK

1848 március 15. Az egyetemi ifjúság és a pesti polgárság ezen a na-

pon vivta ki a nemzet függetlenségét és szabadságát. Bár, mint a költ írta:

..Biborvér nem omlott — tz nem lángolt, csak a lelkesedés szent tüze égett

a honfi keblekben”, mégis — a jöv biztonsága követelte a kell intézkedések

megtételét. Ezért országszerte megkezdték a nemzetrség megszervezését. 1848

április 11-én már szentesített törvény rendeli Nemzetrség megalakítását. Ez

év május havában Pápán is megkezdik a nemzetrök összeírását. A városi

tanács a pápai zsidókat nem akarja felvenni, annak ellenére, hogy akkor a

hitközség már 100 éves volt Pápán. Minthogy azonban azt tudja a Tanács,

hogy a törvény értelmében nem tehet kivételt, elhatározza, hogy haladék

nélkül folyamodik a Minisztériumhoz, hogy „miután a zsidók iránti ellen-

szenvnek némi jelei a városban is tünödeznek, mentse fel a várost attól, hogy

az izraelitákat a keresztény nemzetrök közé beírni és besorozni kényszerí-

tessék.”

Nemsokára azonban a városi Tanács cáfol önmagára. Mikor u.i. Csányi

László kormányparancsnok elrendeli, hogy a megyei nemzetrség egy részé-

nek a Dráva mellé kell mennie a fellázadt nemzetiségek ellen — Pápa V.T.

elhatározza, hogy besorozza a zsidókat. A nemzetiségek ellen vonuló csapat-

nak negyedrészét már zsidók teszik. 318 fbl álló szakaszban 80 pápai zsidó

volt. S miután 6 heti távoliét után hazatértek, jegyzkönyvben foglalták a

többiekkel egyetemben, hogy az izraelita nemzetrök saját életük feláldozá-

sával „Hazánk védelmére használt készségüket a kés nemzedék emlékül

láthassa.” A mozgósított nemzetrök között volt Lw Lipót pápai frabbi is,

ki a sellyei táborban buzdító szavával tüzelte híveit 1848 július havában.

Ez a tábori beszéd „Az Isten velünk vagyon” címén azonnal megjelent nyom-
tatásban a „pápai nemzetröknek, nagyra becsült vitéz társainak” ajánlva.

Vele volt h barátja Feitel Mór orvos és a zsidó iskola 3 tanítója: Blauer

Ignác, Ehrenfeld Lipót és Singer Manó, akik közül Blauer Ignác a Dráva
melll visszatérve beállott a honvédséghez és schwecháti ütközettl kezdve

végig résztvett a szabadságharcban, amelybl, mint százados távozott, Ko-
márom vára feladásánál.

A szükség tehát rövid id alatt megváltoztatta a pápaiak nézetét a

zsidó nemzetrökre vonatkozólag. Mikor beszéd helyett tettre került a sor,

elfogadták a zsidók szolgálatát. St egy nemzetri kapitány oly türelmes
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nem tudta. A bíróság helyt adott a védekezésnek és az ügyletet érvénytele-

nítette.

A soproni levéltárban található eme feljegyzés igazolja, hogy 230

évvel ezeltt Pápán ezüstmves zsidók laktak...

De a Hirschel család tagjairól más feljegyzés is maradt.

A soproni levéltárban található egyik irat 1701 márt. 31-i kelettel

igazolja, hogy Isac Hirschel pápai vámos a soproni városi Biróságnál lefizet:

100 Ft-t August Fortuna bécsi dohánybizományos javára.

Úgy látszik, hogy a Hirschel család lehetett a legtekintélyesebb zsidó

Pápán, mert a család egyik tagjáról a hivatalos kimutatás igy emlékezik

meg: Mathias Hirschel, Teleniális vegticalis-exator — büszkén is emlegette,

hogy Gyr városát mentette meg az éhínségtl, mert a körülzárt, ostromolt

városba neki sikerült gabonát szállítani. A család másik tagja Hirschel Mi-

hály, Nátán 1733-ban Halléban orvosi diplomát szerzett.

Lassan-lassan költöztek be a zsidók Pápára. A hosszas török harcok,

a százados nemzeti küzdelmek (Bocskay—Rákóczi) majd a pusztító járványok

után nemcsak a Nagyalföld néptelenedett el, hanem a Dunántúlon is szükség

volt ezen országrész benépesítésére és a gazdasági fejlesztésére. A nagybir-

tokos furak alkalmat nyújtanak a zsidóság településére és a gazdasági életbe

való bekapcsolódásra. így kerültek az Eszterházy birtokra elször Pápára

a zsidók. Ezek a zsidók a gróf alattvalói voltak, csak 2 család tartozott egy

másik nemesnek a Szántóháziak kúriájába.

A legrégibb pápai zsidó lakosok között emlegetik pl. Lwy Sám-

sont is, aki mint az uradalom pálinkafzje sok kedvezményben részesült

és a Pintschof és Krausz családokat hozta ide.

1736-han a Magyar Kir. Helytartó tanács elrendelte a zsidók össze-

irását. Veszprém vármegye ezen év május 23-án küldi el a kimutatást, mely

a következ zsidó családokat tünteti fel in Opidó Pápa: Mattias Hussel,

Abraham Hussel, Franciscus Moyses, Philipus Jacob, Mattias Hirschel, Joel

Lwel, Lwel Hirschel, Josephus Remste, Philipus Marcus, Mathias Marcus,

Dávid Wolf. A 11 családból 5 magyarországi volt, 4 Morvaországból költö-

zött ide, 2 ismeretlen helybl származott. Morvaországból ezen idtájban sok

zsidó család költözött Magyarországra, igy jutott Pápára a Hirschel és a

Wolf család. A hivatalos kimutatás szerint ezek a morvaországi Dichrichstein

nemesi család alattvalói voltak. A morva furak kötelezték a zsidókat, hogy
még eltávozásuk után is nekik adót fizessenek, ezzel szemben vállalták véd-

nökségüket.

A pápai zsidók az Eszterházy grófok alattvalói voltak — vállalták a

földesúri jogosítványok bérletét, árendálták a mészárszéket, serfzést, italok

kimérését...
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AZ ELS ZSIDÓ TELEPESEK PÁPÁN

A magyar történelmi hagyomány úgy tartja, hogy e Dunántúli telepü-

lés, mely a Bakony aljában, a Tapolca folyó mellett terül el, István, Ma-

gyarország els királyának idejében keletkezett. A legenda igy emlékezik

errl: „István király, gyermekségében, szüleivel e tájon utazván, itt szólította

elször Atyját, Géza fejedelmet: PAPA nevezettel, mely örömben szülei arra

gerjesztettek, hogy e helyet ezen idtl PAPA-nak hivattak volna.”

Egy másik néphagyomány szerint Asztrik apát itt adta át a Koronát,

melyet Rómából a pápától hozott, e szavak kíséretében: a Pápa küldte a

királyi koronát ...

Hosszú évszázadok teltek el a település kezdete óta, de zsidóknak nyo-

mát se találjuk Pápán.

Az els nyom a XVII. század végérl való. A soproni városi levéltár-

ban felfedezett egyik irat tartalmazza a névsorát azoknak a zsidóknak, akik

1698 évben Sopronba pálinkát szállítottak és az illetéket a városi pénztárba

befizették. Ezek között szerepel:

JÁKOB HIRSCHEL VON PÁPA

1 emer Brantwein 1 FI.

A gyri levéltár is riz ezen idtájról pápai emléket. Az 1714 dec.

14-én kelt levélben Lutzenkuchen gyalogsági ezredbiró közli a budai Városi

Székkel, hogy Hirschel zsidó nem köteles megjelenni az idézett perben a

Városi Szék eltt, mert a szerzdés megkötése alkalmával nevezett zsidó: pá-

pai vámos volt, és így, gróf Eszterházy Ferenc tábornok földesúri fennható-

sága alá tartozott.

A gyri levéltár elsárgult lapjai igy tesznek kési igazolást, hogy 258

évvel ezeltt már Pápán zsidók laktak — hol voltak még akkor azoknak

sei, akik a gettózást végrehajtották és a kési utódokat a halálba kergették...

De nem kevésbé érdektelen a soproni levéltárban talált 1743 februá-

rius 12-én kelt feljegyzés, mely igy szól:

A soproni Városi Biróság eltt megjelent Dávid Gábor lakompaki zsidó

és eladja, hogy Hirschel Márton pápai zsidóval megállapodást kötött, hogy

közvetít neki 50 lat ezüstöt és a vev kötelezte magát, hogy minden lat ezüst

után egy garas discretiót (közvetítési díj) fizet. Az ezüstöt leszállította és a

vev most megtagadja a megállapított díj kifizetését.

Hirschel pápai zsidó eladja, hogy az ezüstöt kés csinálására vásá-

rolta, de a szállított ezüst hitvány minség volt és a munkához felhasználni
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A PÁPAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE

PAPA (Hung. Púpa), town in N.W. Hungary. A few families first

settled in Papa under the protection of the Esterházy family; by 1714 the

first synagogue was built. At that time the tax collector of the city was a

Jew. A new synagogue was built in 1743. In 1748 Count F. Esterházy

authorized Jews to settle in Papa and ofganize a community. A Bikkur Holim

society was founded in 1770. The first Jewish priváté school was opened in

1812, and the community, school, founded in 1826, had '504 pupils in 1841.

In 1899 the first junior high school was founded. The synagogue erected

in 1846 was an important step toward the introduction of Reform: space

was left fór an organ although nne was installed; the himah was set in

front of the Ark and nt in the center of the synagogue. After the religious

schism in Hungárián Jewry in 1869 the Neologits (see Neology) left the

community, bút returned five years later. During the Tiszaeszlar blood libel

case (1882) anti-Jewish riots broke out in Papa bút they were suppressed

by the authorities.

The first rabbi of the community was Bemard Isaac, followed by Selig

Bettelheim. The Orthodox rabbi Paul (Feiwel) Hor\vitz initiated the meeting

of rabbis in Paks in 1844. Leopold Loew (1846—50) was the first rabbi

to introduce Reform. Moritz Klein, rabbi from 1876 to 1880, translated part

of Maimonides’ Guide of the Perplexed int Hungárián. He was followed

by Solomon Breuer (1880—83). The las t rabbi was J. Habeffeld, who

perished with his congregation in the Holocaust.

The anti-Jewish laws of 1938—39 caused great hardship in the commu-

nity, and from 1940 the young Jewish mén were sent to forced-labor

battalions, at first within Hungary, bút later to the Russian front (1942).

The Jewish population in Papa increased from 452 in 1787 to 2,645 in 1840

(19.6% of the totál population), and 3,550 in 1880 (24.2%). After the

beginning of the 20th century a gradual decline began; there were 3,076

Jews in 1910 (15.3%), 2,991 in 1920, 2,613 in 1941 (11%) and 2,565 in

1944. After the Germán occupation on March 19, 1944, the Jews were

confined in a ghetto on May 24 and from there moved to a concentration

camp which was set up in a factory in the town. On July 4 and 5 2,565

Jews of the city plus 300 from the vicinity were deported to Auschwitz, from

which less than 10% retumed. In 1946 there were 470 Jews in the town

(2% of the population) and by 1970 the number had fallen to 40.
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gos,

mindi

A Könyv megörökíti szülvárosunk 200 éves történetét, sajátsá-

szép és kedves szokásait, hagyományait a Vértanúkkal együtt, kik

g e szellemben éltek. Kegyelettel gondolunk rájuk és hisszük:

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor k már

régen nincsenek a helyükön. Vannak emberek, kiknek emléke világít, mi-

kor k már nincsenek közöttünk. (6)

Szeretettel fogadjuk ezt az igen fontos szellemi örökséget és hisz-

szük, csak az embereket lehet megölni, mert

Érintsen bár a hervadás szele

Dús illatod lényednek szebb fele:

A szellem élni fog\ (7.)

Dr. HENRY EMMERY KRAVS
frabbi

Los Angeles — USA

(6) Szenes Channa. (7) Arany János.
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Soha többé — pápai látogatásom alkalmával — nem tudtam a temp-

lom környékére menni, mint ahogy sohasem tudtam elmenni szüleim volt

lakfására.

Mi történt a pápaiakkal, mi történt velünk? Egyik napról a másikra

rabszolgák, becsületüktl megfosztott koldusokká lettünk. Hóhérkacagás gú-

nyolta legszebb ideáljainkat. A bestia horgadt fel az emberben, hogy meg-

gátolja a szeretet Istenének üzenetét az emberhez. Nem akarták elismerni,

hogy Istent szeretni annyi, mint embert szeretni — és embert szeretni any^

nyi, mint szeretni minden emberben az egyazon Istenarcot! Nem akar-

ták elismerni, hogy a faji ösztönökre alapított áltudomány megcsúfolása

az Isten képmására teremtett emberi nem egységének!

Ez a könyv emléket állít hívnek és hitetlennek, aki megtartotta a

vallási elírásokat és aki nem gyakorolta — sorsuk egy volt! Meg kellett

halniok, mert minden Egyisten hív Tan mártírvérrel megszentelt szül-

an)"jához: a zsidósághoz tartoztak. Ez a Tan, követi útján, erkölcsöt hir

detett az egész emberiségnek és prófétái segítségével megálmodta az idt,

amikor szeretetben, békében és megértésben egymásra talál minden ember.

A mi szeretteink szenvedtek. Szenvedésük nem a halálfélelem iszonyata, ha-

nem az Isten-i és emberi jogon kívül helyezettség példátlan megalázott-

sága volt. Mártírjaink nem rettegtek a haláltól, inkább várták a szenve-

déstl való megváltást. Míg eljutottak odáig — az anya lelke többszörösen

is meghalt, mert nem tudta, mi van a gyermekével.

Nem a szenvedésekrl, nem a szörnységekrl akarok beszélni. 1944

óta már elsírtuk minden könnyünket, elzokogtuk minden fájdalmunkat.

Inkább a szent munkára gondolok — amint a könyvben olvasható —, Pá-

pán végbement.

Hagyomány és haladás jellemezte e Dunántúl Athénját. „Meghajolni

az erkölcsi világ megingathatatlan rendje eltt, engedni a törvény szavá-

nak, mely kódolásra szólítja a végest, — a Végtelen, a gyarlót, a Minden-

ható, az embert Alkotója eltt”. (3).

E könyv méltó emléke a pápai zsidóságnak, történetének és szelle-

mének. Minden egyes fejezetét és szavát szeretet, hit és hség hatja át.

Szerzje: Láng Gyula, a mi Gyula bácsink, maga is (4) a tz-

bl menekült meg — és nniXD ITTp riT (5) szent munkát végzett. Kö-

szönet száll a Szerz felé értékes munkájáért. A legszebb emlékm Már-

tírjaink emlékére és a munka Izráelben született meg...

Idézetek: (1) L. Kubovtsky. (2) Munkács Noémi. (3) Dr. Perls Ármin. (4) Ze-

harja 3. f. 2. (5) fesajahu 6. 13.
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ELSZÓ
1945 decemberében — pár hónappal a deportálásból való visszatérés

sem után — az akkori Pécsi Községkerület képviseletében — részt vettem

a Magyar Cionista Szövetség kongresszusán, Budapesten. Az emlékmvekkel

kapcsolatos felszólalásomban hangoztattam álláspontomat, hogy a sok-sok

tervezett emlékm helyett a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanszék létesí-

tessék a magyarországi mártírok emlékére. Mód legyen minden egyes hit-

község emlékének és történetének megörökítésére. A munka egy részét

késbb a Jád Vasém magára vállalta. — A magyarországi megmaradt zsi-

dóság egymásután emelte, rengeteg költséggel, az emlékmveket. Magam
is 31 emlékmvet avattam Nagykanizsától Abaúj szántóig és Kaposvártól

Tállyáig.

Most szülvárosom mártírjairól készült EMLÉKKÖNYV szerzje kért

fel elszó írására.

Pápa, szülvárosom. Szüleim lakóhelye, gyermekkori élmények!

Egyetlen sírom, anyai nagyanyám sírja, ahová évente többször elmentem.

Mint Auschwitzot megjárt „két lábon járó csoda”, (1) ismerem az élet

minden megpróbáltatását. Több ezer alkalommal állottam nyitott sír szé-

lén; egy voltam a gyászolókkal — de most én keresek vigaszt és ert!

Sohasem éreztem magamat ilyen gyengének, mint mikor e sorokat írom.

Pápáról, pápaiakról kell emlékeznem! Sajnos, nagyon jó az emlékez-

tehetségem! írjak tanítóimról, az elttem mindig óriás „kis” Baum bá-

csiról, aki alig négyéves koromban a héber betkre kezdett tanítgatni; Pa-

neth bácsiról, ki a Talmud gyöngyeibe vezetett be; Marton bácsiról, gim-

náziumi hitoktatómról, kiben a vallási és világi tudás olyan nagyszeren

párosult; tanítóimról a hitközségi elemi iskolában: Brúder Elemérrl, és

a magdeburgi pokolban velem volt: Willner Jakabról, vagy a jóságos

igazgatóról, Buxbaum bácsiról? Nevük benne van e könyvben és örökké

él emlékezetemben. Emlékezzem a mi nagynev rabbinkról: Gottlieb Sá-

muelrl? ö tudomásul vette, hogy a rabbiszeminárium gimnáziumi felvé-

teli vizsgáira készülök és idnként még „ki is hallgatott”. írjak a temp-

lomról? 19145 novemberében minden érzést eltompított bennem a szörny

látvány: tet nélküli kiégett falak, pusztítás... Éreztem:

... „A templomudvaron minden csupa emlék:

Sok elmúlt tegnap^ sok bejárt messzesége

Élted egy darabja^ magadnak egy része’’. (2)
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